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7 x plus pro CEEPUS:
•

jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují
s předstihem jen 1 semestru,

•

online přihlášky a aktuální výše stipendií – na www.ceepus.info,

•

stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno
v hostitelské zemi,

•

uznávání studia je dáno v projektech sítí,

•

společné programy v sítích univerzit a udělování společných
akademických titulů,

•

stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku,

•

je-li váš obor mimo sítě, můžete jet jako freemover.

Na www.dzs.cz/ceepus máme aktuální podrobné informace k programu
pro stipendisty i partnery a koordinátory sítí.
V Domě zahraničních služeb MŠMT ČR můžete najít také informace o dalších
stipendijních programech.

Obsah
1
1.1
1.2
1.3
1.4

O programu
Země CEEPUS
Financování a organizace
CEEPUS v ČR
Přehled počtu stipendijních měsíců ČR

2
2
3
4
4

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Jak na stáž?
Informace pro vyjíždějící stipendisty
Informace pro přijíždějící stipendisty
Proces mobility
Seznam méně obvyklých zkratek
Ukázka praktické stáže

5
5
8
10
10
11

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Jak na projekt sítě?
Jak vytvořit úspěšný projekt sítě
Projekty sítí na rok 2009/10
Cena ministrů
Přehled mobilit
Porovnání přijíždějících a vyjíždějících stipendistů
Porovnání přijíždějících a vyjíždějících stipendistů pro ČR
Zaměření sítí
Porovnání počtu koordinátorů a partnerů

13
13
16
19
22
22
22
23
23

4

Často kladené otázky

24

5

Souhrn hodnocení CEEPUS II od ZSI

31

6

Příležitost pro absolventy stáží

32

1.1

O programu / Země CEEPUS

1 	O programu CEEPUS

Central European Exchange
Programme for University Studies
Středoevropský výměnný univerzitní program
• je zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit
• prostřednictvím výměnných pobytů studentů a učitelů přispívá
k plnění Boloňských cílů
• přispívá k propojení Evropského prostoru vysokoškolského
vzdělávání a Evropského výzkumného prostoru
• umožňuje spolupráci se zeměmi jižní a východní Evropy,
výhledově s Ukrajinou a Moldávií

1.1 Země CEEPUS: Mezinárodní dohodu o programu
CEEPUS podepsala ministerstva těchto zemí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


Albánie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora
Česká republika
Chorvatsko
Maďarsko
Makedonie
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
univerzita Priština-Kosovo

O programu / Financování a organizace

1.2

1.2 Financování a organizace programu:
• Společný výbor ministrů školství zemí zúčastněných v programu každý rok rozhoduje o zásadních bodech plnění programu
a schvaluje kvóty stipendijních měsíců navržené jednotlivými
ministerstvy pro další akademický rok.
Stipendijní měsíc je základní jednotkou; stipendium platí vždy
ministerstvo příslušné země přijíždějícím stipendistům a přizpůsobuje jeho výši postupně aktuálním nákladům.
• Ústřední kancelář programu je zřízena ve Vídni jako koordinační a hodnotící pracoviště.
• Národní kancelář je ustavena v každé zemi programu jako koordinační pracoviště na národní úrovni.
• Komise pro hodnocení projektů sítí podle systému CEEPUS jsou
složené ze zástupců národních kanceláří a expertů jmenovaných
ministerstvy a vysokými školami. Mají dvě úrovně:
- Národní komise
- Mezinárodní komise

Ze zasedání společného výboru ministrů zemí CEEPUS v Bukurešti v r. 2009
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Jak na stáž / Informace pro vyjíždějící stipendisty

2.1

1.3 CEEPUS v ČR

2 Jak na stáž?

K
mezinárodní
dohodě
CEEPUS z roku 1995 přistoupila Česká republika
v r. 1996.

2.1 INFORMACE PRO STIPENDISTY CEEPUS
(v síti nebo freemover)

Program
byl
aktualizován dohodou CEEPUS II
(2005–2009), revizí této dohody je program prodloužen do
31. 7. 2011.

1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:
• stipendia jsou určena pro studenty denního studia a řádné učitele (full-time), na studijní pobyty a výuku a také na profesionální
jazykové kursy, letní školy a exkurze,
• stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za
účelem praktického výcviku.
• nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,

Dále se připravuje CEEPUS III.
CD-ROM k výročí CEEPUS v ČR

1.4 Přehled počtu stipendijních měsíců ČR
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Kvóta stipendijních měsíců
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Jak postupovat, chcete-li programu CEEPUS využít?

Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:
• státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
• věk bez omezení,
• ukončení 2. semestru řádného studia,
• minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři
měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky (semestrové pravidlo).
Studenti doktorského studijního cyklu:
• státní občanství členské země CEEPUS nebo equal status,
• věk bez omezení,
• minimální doba pobytu je 21 dní.
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Učitelé:
• povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní. Je možno zkombinovat s přípravou Joint Degrees.
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Jak na stáž / Informace pro vyjíždějící stipendisty

2. Poraďte se s kontaktní osobou CEEPUS na své univerzitě
V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlaste se jako tzv. freemover – přednost však mají stáže v rámci
sítí.
3. Vyplňte přihlášku
1. krok: zaregistrujte se na stránce programu www.ceepus.info,
potvrzení dostanete na svůj e-mail.
2. krok: online zde vyplňte přihlášku. Úředním jazykem programu
je angličtina.
• V rámci sítě: termín pro odeslání přihlášek na zimní semestr je
15. června, na letní semestr 31. října. Jestliže se v rámci téže
sítě hlásíte jako student již podruhé (tzv. Multiple Stay), musíte
navíc zaslat doporučující dopisy od kontaktních osob na domácí
a hostitelské univerzitě. Jinak jsou přihlášky v síti bez dalších
dokumentů.
• Jako freemover: termín podání přihlášky je 30. listopadu pro
následující letní semestr (počet volných měsíců zjišťujeme po
sečtení přihlášek v sítích podaných v obou termínech, na zimní
semestr je proto možné vyjet jen výjimečně, po dohodě s hostitelskou Národní kanceláří; podávání přihlášek je pro tento případ
umožněno obvykle v průběhu července).
Studenti v přihlášce pro mobilitu freemover uvádějí stručný popis
náplně stáže v poli Motivation a přikládají dva dopisy na předepsaných formulářích (jsou k dispozici po přihlášení heslem na desktopu
žadatele o stipendium; podrobný popis, jak je vložit na web, je na
www.dzs.cz/ceepus); jimi potvrzují:
– akceptaci z hostitelské univerzity (workload of the student and
credits for it),
– zbavení povinnosti platit případné poplatky za studium v zahraničí (the exemption from tuition fees),
– dvě doporučení z domovské univerzity,
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– že studium v zahraničí bude domovskou univerzitou následně
uznáno (the period of study abroad will be recognized);
Učitelé k přihlášce pro mobilitu freemover přikládají (nejsou pro ně
zvláštní formuláře):
– akceptační dopis z hostitelské univerzity (lze přiložit kopii do
Motivation),
– učební plán stáže v poli Motivation v přihlášce.
4. Až obdržíte dopis o udělení stipendia – Letter of Award – použijte k přijetí tlačítko Accept na svém desktopu.
5. Po ukončení stáže odevzdáte Letter of Confirmation své domácí Národní kanceláři a na svém desktopu vyplníte Mobility Report.
Body 4 a 5 jsou online pro mobility v síti; pro freemovery budou
postupně zprovozněny.
Stipendium programu CEEPUS
Stipendium je účastníkům programu CEEPUS vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na
www.ceepus.info, pokrývá ubytování a stravování.
Cestovné na zahraniční stáže je v ČR vypláceno domovskou
univerzitou vyjíždějícího stipendisty. Kontaktujte partnera své
sítě CEEPUS na univerzitě; freemovers se obrátí na nejbližšího
partnera sítě CEEPUS na univerzitě, případně jim poradí Národní
kancelář.
Podrobněji na www.dzs.cz/ceepus a Pokyny k financování aktivit
v rámci programu CEEPUS, odstavec 11.
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2.2 INFORMACE PRO PŘIJÍŽDĚJÍCÍ STIPENDISTY
Na www.ceepus.info jsou u jednotlivých Národních kanceláří uvedeny nejdůležitější informace pro přijíždějící stipendisty. Z ČR posíláme i následující informaci e-mailem:

Dear CEEPUS II scholarshipholder,
the National CEEPUS Office of the Czech Republic is pleased
that you were awarded a scholarship in the framework of the
CEEPUS Programme (see www.ceepus.info). On request, you
can receive the Letter of Award also signed from NCO-CZ.
Please, make sure that you have accepted your stay using the
ACCEPT button on your desktop.
Print out the Obligations of a CEEPUS II Scholarship Holder
and keep them for your own information. Follow please all the
points of Obligations including those on the visa and the health
insurance.
For further information concerning visa necessary for your
scholarship stay in the Czech Republic, contact please the
Czech Embassy in your country. You can find the information
also on the http://www.czech.cz.
Concerning the medical insurance in the Czech Republic,
the citizens of the EU member states with a European health
insurance card have a claim on the free health care (on request,
they can receive the CEEPUS medical care card from the
NCO-CZ as the citizens of EU non-member state do). Citizens of



EU non-member states are requested to collect a medical care
card and a letter informing a doctor here in the Czech Republic
– staying in Prague, in the National CEEPUS Office, and staying
in other towns, at the host institution. These documents cannot
be sent by post.
Please, contact your CEEPUS coordinator/partner of your
host institution two weeks before your departure at the latest –
otherwise we cannot ensure your accommodation. Contact this
person at the host university also concerning your programme
and the scholarship payment.
Contact person:
According to the network or freemover contact.
The scholarship rate:
students – Bc. and Mgr. Studies
students – doctoral Studies
teachers

9 000,- CZK/month;
9 500,- CZK/month;
900,- CZK/day

We hope you will enjoy your study stay in the Czech Republic.
National CEEPUS Office of the Czech Republic
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2.3 Proces mobility

2.5

2.5 Ukázka praktické stáže

Jaký je proces zpracování přihlášky mobility CEEPUS:
Stipendium a dokumenty
CPnr – odborné OK

Přihláška S/T sítí

NCO – domácí – technické OK

Přihláška S/T freemover

L. AWARD

CPnr – host – termín OK

NCO – host – ﬁnanční OK

ACCEPTANCE

S/T STÁŽ

S/T L. Conﬁrmation, Report

2.4 Seznam méně obvyklých zkratek
S – Student
T – Teacher
CPnr – Koordinátor/partner
NCO – National CEEPUS Office
ECTS – European Credit Transfer System
GRAIN-OSP – Grants International One Stop Portal
10
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na bukurešťské ambasádě v rámci českého předsednictví EU
My work experience in Bucharest in March 2009
Filip Šisler
Thanks to the Embassy of the Czech Republic in Romania and the
CEEPUS organization I was enabled to spend one month during
March 2009 in Bucharest, where I had a work experience in our embassy. For me it was a very interesting experience. The content of
my work was mainly monitoring Romanian newspapers, especially
what they write about the domestic and foreign policy of Romania
and also about Romanian reactions to the Czech EU Presidency
(but this was not so often). About these events I wrote several statements which were finally approved by our ambassador and some of
them even sent to the headquarters of the Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic. Sometimes I was also instructed to create
a summary of the daily press, what important has happened during
the respective day. If there was necessary to observe something
special or unusual, I was also often entrusted to do this and write
about it. Except this I also had a possibility to take part in different
meetings of the politicians or heads of missions, mainly alongside
our ambassador Petr Dokládal, the vice-ambassador Magdalena
Kramperová or the consul Ján Krivoš. For example I visited one
speech of Romanian president in the Parliament Palace, which he
held because of the impacts of the global financial crisis in Romania
and also as an evaluation of the government. Then I participated
on several meetings at the Romanian Ministry of Foreign Affairs.
One day I spent in the Romanian Senate as an observer of the
Conference about the policy of the Black Sea Region countries.
Because I was a temporary servant of the embassy, I was allowed to live in its building free of charge, only at the end of my stay
I needed to pay costs for the water and electricity consumption.
The accommodation was perfect because I had a 2-room apartment with a kitchen and bathroom only for me. From the CEEPUS
11

2.5

Jak na stáž / Ukázka praktické stáže

scholarship I was able to finance my living costs such as food. In
the surrounding of the Czech Embassy there are several possibilities to eat a lunch for a not very high price, for example in several
canteens or fast foods around Piata Universitatii. In general, food
and traffic is quite cheap in Bucharest. It is good to know that it
isn’t possible to buy one ticket for all sorts of transport together, but
people have to buy separately subscription ticket for the subway
(metro) and separately for buses, trams and trolleybuses. The reason is because the subway is run by different operator (Metrorex)
than other traffic (RATB).
Bucharest is a big city (almost 2 mil. inhabitants) with an interesting atmosphere and definitely it is worth to see it. There are not as
many historical monuments as for example in Prague or Budapest,
but everybody can find there something what interests him. In
Bucharest there is plenty of museums, theaters, cinemas etc., so
possibilities for the cultural life are wide. Unfortunately many old
buildings in the city centre are still neglected and not overbuilt (despite often being necessary to be reconstructed) after the fall of the
communist regime. Another problem of the city is a lot of dust in
the streets and frequent traffic jams. What isn’t also very nice are
the endless rows of the blocks of flats situated almost in the whole
city area. Today many new apartments and family houses are built,
especially in the city peripheries. But in general, leases for the flats
and houses are very high in Bucharest and it doesn’t correspond to
the average salaries and pensions.
In total, I rate my stay in Bucharest as a very good and interesting opportunity and possibility to recognize not only the every-day
work of the Czech Embassy, but also the city at all. I would surely
recommend such a similar experience to everybody, but on the
other hand I grasp that my stay was quite extraordinary and it was
possible to carry it out only because of the Czech EU Presidency.
The Czech Embassy in Bucharest normally doesn’t offer such
a work practices for students.
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3.1

3 Jak na projekt sítě?
3.1 Jak vytvořit úspěšný projekt sítě, když chcete spolupracovat s univerzitami v regionu programu CEEPUS
Základní informace najdete na www.ceepus.info
(CEEPUS – legal basis - Agreement, Annex I; CEEPUS at
a glance).
Krok 1. Najděte partnerské univerzity (minimálně tři, aspoň ze
dvou různých zemí) a vytvořte projekt činnosti sítě, v němž budou
zejména:
• výměnné aktivity – plánovaný počet přijímaných zahraničních
stipendistů v členění podle semestrálních, krátkodobých a výukových pobytů,
• výuka v jazyce anglickém, německém nebo francouzském, případně v jazyce členské země,
• příprava Joint Degrees – společných programů vedoucích
k udělování společných akademických titulů
• udílení kreditů získaných za stáž; podmínkou je používání ECTS,
případně jejich ekvivalentu.
Krok 2. Zvolte jednu z univerzit jako koordinátora sítě – ostatní univerzity budou v síti partnery. Koordinátor podává přihlášku a zprávy o činnosti sítě, řídí mobilitu v rámci sítě.
Krok 3. Partneři a koordinátor se registrují na www.ceepus.info
(e-mailem dostanou potvrzení uživatelského jména a hesla pro
administraci sítě i podávání žádostí o své mobility) a potom koordinátor vyplní ve spolupráci s partnerskými univerzitami online
přihlášku sítě. Přihláška se stejně jako mobility sítě a zprávy o činnosti sítě podává pouze online.

13
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Krok 4. Dokumenty sítě od koordinátora a partnerů:
• Letter of Endorsement (týká se poplatků za studium, uznávání studia a požadavku šesti učebních hodin týdně pro mobilitu
učitelů; podepisuje rektor)
• Letter of Intent (týká se uznávání studia; podepisuje děkan).
• Informace o ECTS na dané univerzitě.
Krok 5. Koordinátor sítě zkontroluje správnost vložených dat
a odešle elektronickou přihlášku sítě včetně naskenovaných
dokumentů; Letter of Endorsement a Letter of Intent s razítkem
a podpisem si uschová pro případnou kontrolu.
Několik tipů pro vytvoření co nejúspěšnějšího projektu:
Co vzít v úvahu k aktivitám sítě?
Co je hlavním cílem plánované sítě? Co chceme prostřednictvím
sítě nabídnout? Co mohou jednotlivé zúčastněné univerzity nabídnout odlišného? Jak bude zajištěno vzájemné uznávání studia
a kontrola kvality? Jaké jsou plánované výměnné aktivity? (Traffic
Sheet předkládá každá zúčastněná univerzita.)
Nad čím se zamýšlejí experti Národní a Mezinárodní komise?
Národní i Mezinárodní hodnotící komise projekty posuzují podle
CEEPUS Scoring System (na www.dzs.cz/ceepus v Projektech
sítí):
– Country factor – za každou zúčastněnou zemi v síti je skóre 1x
násobeno.
– Mobility factor – je třeba preferovat tří až čtyřměsíční pobyty pro
studenty bakalářského a magisterského studijního cyklu a hlídat
vyšší počet přijímaných studentů než učitelů.
– Coordination points.
– Partner points.
Pokud o projekt nemají zájem členské země CEEPUS, nemá naději
uspět.

14
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Další tipy
• Na domovské stránce CEEPUS www.ceepus.info lze najít již fungující sítě v daném akademickém roce - The CEEPUS Network.
Než budete vytvářet vlastní projekt, zvažte, zda se můžete k některé z nich připojit.
• Důkladně připravte podklady k vyplnění přihlášky.
• Před lhůtou odevzdání projektů sítí je třeba dát pozor na aktuální požadavky ústřední kanceláře CEEPUS, eventuálně aktuální
formuláře.
• Nepreferují se ani velké, ani malé sítě.
• Prakticky se jedná o spolupráci mezi katedrami, i když právně se
spolupráce v rámci sítí CEEPUS účastní jednotlivé vysoké školy;
jako koordinátor/partner může pracovat jakýkoli vysokoškolský
učitel.
• Počty stipendijních měsíců pro jednotlivé VŠ nejsou stejné, ale
incomings a outgoings jsou v určité rovnováze.
• Je třeba dbát na získávání kreditů ze stáží, a to i v případě letních
škol, a patřičně to v přihlášce zmínit, aby bylo zřetelné, že s tím
síť počítá.
• Je nutné zdůraznit přípravu Joint Degrees, i v počátečním
stadiu.
Pro pokračující sítě:
Pokud žádáte o prodloužení činnosti stávající sítě, posíláte dokumenty pouze pro nově připojené univerzity. Parametry úspěchu:
naplnění kvót, zpětná vazba ze Student Mobility Reports, příprava
Joint Degrees, ocenění, koordinační setkání – využití zbývajících
měsíců probíhajícího akademického roku.
Je v plánu přidělovat body za vynikající koordinační práci v síti.

15
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3.2 Projekty sítí na rok 2009/10 s hodnocením, schváleno 54 sítí
Rank Country Name
1
AT
CII-AT-0068-05-0910 - Amadeus
2
AT
CII-AT-0012-05-0910 - Language and literature in a Central
European context
3
HU
CII-HU-0010-04-0910 - Teaching and Learning Bioanalysis
4
HR
CII-HR-0306-02-0910 - For Safe and Healthy Food in Middle-Europe
5
AT
CII-AT-0119-04-0910 - e-bologna for Translation Studies
Programmes in Central and Eastern European Countries
6
CZ
CII-CZ-0029-05-0910 - Idea of Europe in European culture, history
and politics
7
AT
CII-AT-0037-05-0910 - Slavic Philology and Its Cultural Contexts
8
HU
CII-HU-0003-05-0910 - Agriculture and Environment in the 21st
Century - @groen
9
AT
CII-AT-0103-04-0910 - Cognitive Science, Knowledge Studies, and
Knowledge Technologies
10
SI
CII-SI-0113-03-0910 - ARHEOPED 2
11
RO
CII-RO-0066-05-0910 - NEW COOPERATION INITIATIVES IN THE
CENTRAL EUROPEAN PROFESSIONAL MUSIC TRAINING
12
SI
CII-SI-0409-01-0910 - Science without borders – Bridge between
Central Europe and Balkan
13
HU
CII-HU-0021-05-0910 - Art and Design
14
RO
CII-RO-0014-05-0910 - Ro130 /Borders and Borderlines in Cultural
Anthropology in the university education
15
PL
CII-PL-0033-05-0910 - Development of mechanical engineering
(design, technology and production management) as an essential
base for progress in the area of small and medium companies’
logistics - research, preparation and implementation of joint
programs of study
16
AT
CII-AT-0062-05-0910 - Applied Geoinformatics (CEE-GIS)
17
PL
CII-PL-0214-03-0910 - Central European Programme in
International and Institutional Economics
18
SK
CII-SK-0030-05-0910 - FROM PREPARATION TO DEVELOPMENT,
IMPLEMENTATION AND UTILISATION OF JOINT PROGRAMS IN
STUDY AREA OF PRODUCTION ENGINEERING – CONTRIBUTION TO
HIGHER FLEXIBILITY AND MOBILITY OF STUDENTS IN CENTRAL
EUROPEAN REGION
19
SK
CII-SK-0405-01-0910 - Renewable energy resources
20
HU
CII-HU-0011-05-0910 - Study of Religions
21
HU
CII-HU-0309-02-0910 - Minorities in Central Europe - Law, Culture,
Politics
16

Score
82,05
79,78
77,90
77,45
76,51
76,08
75,66
75,59
75,58
75,39
75,07
74,05
72,98
72,84
72,67

72,62
72,33
72,23

71,89
71,70
71,66

Rank Country Name
22
AT
CII-AT-0063-05-0910 - Applications and diagnostics of electric
plasmas
23
AT
CII-AT-0403-01-0910 - Joint Doctoral Programme “Geo-Engineering
and Water Management”
24
AT
CII-AT-0042-05-0910 - Image Processing, Information Engineering
&Interdisciplinary Knowledge Exchange
25
HU
CII-HU-0019-05-0910 - International Cooperation in Computer
Science (H-81)
26
SI
CII-SI-0111-04-0910 - GEOREGNET
27
SK
CII-SK-0044-04-0910 - Applied Economics and Management
28
AT
CII-AT-0038-05-0910 - Earth-Science Studies in Central and SouthEastern Europe
29
PL
CII-PL-0007-05-0910 - Computer-Aided Systems for Manufacture
and Measurement of Machine Elements
30
RO
CII-RO-0013-05-0910 - Teaching and Research of Environmentoriented Technologies in Manufacturing
31
SI
CII-SI-0215-03-0910 - International CEEPUS Network of
Administration, Economics and Organizational Sciences
32
AT
CII-AT-0050-05-0910 - Education Without Frontiers
33
CZ
CII-CZ-0311-02-0910 - Landscape management - Sustainable land
use perspectives in the Central European Region
34
HU
CII-HU-0028-03-0910 - Active Methods in Teaching and Learning
Mathematics and Informatics
35
PL
CII-PL-0056-05-0910 - Regional Development Network (REDENE)
36
SI
CII-SI-0206-03-0910 - Applications of Rapid Manufacturing in
Biomedical Fields
37
CZ
CII-CZ-0212-02-0910 - Education of Modern Analytical and
Bioanalytical Methods
38
HR
CII-HR-0108-04-0910 - Concurrent Product and Technology
Development - Teaching, Research and Implementation of Joint
Programs Oriented in Production and Industrial Engineering
39
PL
CII-PL-0114-04-0910 - „New directions for forestry sciences in
Central Europe”
40
SI
CII-SI-0217-03-0910 - Design and Development of Multifunctional
Protective Clothing
41
RS
CII-RS-0065-04-0910 - Intelligent Automation for Competitive
Advantage
42
BG
CII-BG-0203-02-0910 - Unconventional and hybrid unconventional
processes and production technologies-integration of the study and
research in the universities of Eastern and Central Europe

3.2
Score
71,13
70,38
70,28
70,19
70,00
69,68
69,58
69,53
69,47
69,23
69,01
68,97
68,80
68,34
68,32
68,16
68,16
67,77
67,67
67,23
67,01

17

3.2

Jak na projekt sítě / Projekty sítí na rok 2009/10

Rank Country Name
43
RO
CII-RO-0202-03-0910 - Implementation and utilization of e-learning
systems in study area of production engineering in Central European
Region
44
ME
CII-ME-0408-01-0910 - English Language and Literary Studies in
Central Eastern Europe
45
AT
CII-AT-0305-02-0910 - Reason, Myth, Religion. Task for Philosophy
and Theology today
46
CZ
CII-CZ-0402-01-0910 - Advanced geovisualisation
47
SK
CII-SK-0067-05-0910 - DEVELOPMENT IN MACHINING TECHNOLOGY
- new trends and challenges for education and research
48
PL
CII-PL-0004-05-0910 - PL-130-05/06
49
CZ
CII-CZ-0201-03-0910 - PROGRESSIVE METHODS IN
MANUFACTURING TECHNOLOGIES
50
RO
CII-RO-0313-02-0910 - Developing a network for monitoring the
impact of environmental and nutritional factors on fertility and
neonatal health
51
RS
CII-RS-0304-02-0910 - Technical Characteristics Researching
of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid
Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their
Market Characteristics and Better Placement on the Market
52
BG
CII-BG-0022-05-0910 - BG-UACEG-Sofia / Teaching and Learning
Civil Engineering in European Context
53
RO
CII-RO-0016-05-0910 - PSYCHOSOMATIC MEDICINE:
a multidisciplinary approach to improve the managing skills of
healthcare providers
54
SK
CII-SK-0310-02-0910 - NON TRADITIONAL PROCESSES IN
PRODUCTION TECHNOLOGIES AND INTEGRATION OF THE STUDY
AND RESEARCH IN THE EASTERN AND CENTRAL EUROPE
UNIVERSITIES
55
CZ
CII-CZ-0404-01-0910 - Cybernetics and Modern Methods of
Control
56
RO
CII-RO-0058-04-0910 - THE HARMONIZATION OF HIGHER
EDUCATION ECT SYSTEM FROM TECHNICAL UNIVERSITY OF CLUJ
NAPOCA BRANCHES WITH THE EU ECT SYSTEM
57
AT
CII-AT-0107-04-0910 - VetNEST (Veterinary Network for Student
and Staff Transfer) - Extended
58
SK
CII-SK-0410-01-0910 - Quality Management in Manufacturing,
Production Technologies and Metrology
59
PL
CII-PL-0401-01-0910 - MATERIALS SCIENCE AND CORROSION
PROTECTION
60
CZ
CII-CZ-0407-01-0910 - Electronic Communications
18
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Score
66,67
66,65
66,62
66,47
66,00
63,61
63,49
63,22
62,61

3.3

3.3 Cena ministrů
Nejlepší sítě mohou získat Cenu ministrů – hodnocení pro akademický rok 2007/08:
Rank Country Name
1
PL
CII-PL-0007-03-0708 – Geometrical Product Specifications – a new
tendency in the design and realization of technological processes
2
AT
CII-AT-0012-03-0708 – Language and literature in a Central
European context
3
AT
CII-AT-0038-03-0708 – Geosciences in Central and Southeastern
Europe
4
HU
CII-HU-0010-02-0708 – Teaching and Learning Bioanalysis
5
AT
CII-AT-0037-03-0708 – Slavic Philology and its Cultural Contexts
6
AT
CII-AT-0050-03-0708 – Education Without Frontiers
7
HU
CII-HU-0011-03-0708 – Study of Religions
8
CZ
CII-CZ-0201-01-0708 – Progressive Methods in Manufacturing
Technologies

Score
74,08
72,36
70,56
69,78
67,96
63,67
61,14
55,45

62,13
61,72

Mezi osmi uchazeči, ze kterých byla vybrána vítězná síť Ceny
ministrů v r. 2008, byla tato naše pracoviště:

61,03

CII-PL-0007
Vysoká škola báňská – TU
Ostrava
Fakulta strojní
Doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.

59,78
56,58
55,67
55,66
33,38
32,03

CII-AT-0012
UK Praha
Filozofická fakulta
Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.

České vysoké učení technické
Fakulta strojní
Prof. Ing. Jan Mádl, Ing. Igor Vilček

Univerzita Palackého, Olomouc
Filozofická fakulta
Drs. Bas Hamers

Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D.
19
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CII-AT-0038
Masarykova univerzita v Brně
Přírodovědecká fakulta
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann
CII-HU-0010
Karlova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.,
Doc. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
CII-AT-0037
Univerzita Palackého Olomouc
Filozofická fakulta
PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D.

Síť PL-7:  ukázka sborníku
20

Univerzita Palackého, Olomouc
Přírodovědecká fakulta
Doc. Dr. Ondřej Bábek
Univerzita Palackého, Olomouc
Přírodovědecké fakulta
Vítězslav Maier, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Mgr. Miroslav Kouba

Jak na projekt sítě / Cena ministrů
CII-AT-0050
Masarykova univerzita v Brně
Ekonomicko-správní fakulta
Doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.,
PhDr. Denisa Gritzová
CII-HU-0011
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Mgr.Jana Rozehnalová, Ph.D.

3.3

Univerzita Karlova v Praze
Fakulta sociálních věd
Ing. Mphil. Ondřej Schneider, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
PhDr. Daniel Berounský, Ph.D.

CII-CZ-0201
VŠB – Technická Univerzita
Ostrava
Fakulta strojní
Ing. Robert Čep, Ph.D.

Z aktivit sítě CZ-201 koordinované z VŠB-TU Ostrava
21
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3.4 Přehled mobilit

3.4.3 Pohled na zaměření sítí v akademickém roce 2008/2009

3.4.1 Porovnání mobilit přijíždějících a vyjíždějících stipendistů
celkem udělených v akademickém roce 2008/2009
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3.4.4 Porovnání počtu koordinátorů a partnerů v akademickém
roce 2008/2009 pro stav "ready for mobility" (52 sítí)
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3.4.2 Porovnání přijíždějících a vyjíždějících stipendistů pro ČR
pro jednotlivé země v akademickém roce 2008/2009
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4 Informace k chodu programu – často kladené
otázky
Co následuje po schválení projektu sítě?
• Letter of Acceptance – koordinátor přijímá podmínky koordinace sítě
• V dubnu potvrzuje koordinátor na webu využití přidělených
měsíců – Traffic Sheet pro celý následující akademický rok
– předem projednané s partnery sítě.
• Pro sítě jsou dva termíny podávání přihlášek mobilit, jeden
potom pro freemovery
• Sítě průběžně informují Národní kanceláře o nevyužitých
mobilitách.
• V říjnu se podává vyúčtování programu CEEPUS do Národní
kanceláře v ČR – podle Pokynů k financování.
• Říjen až listopad: koordinátor sítě zadává na domovskou
stránku CEEPUS v elektronické podobě zprávu o činnosti
sítě.
Co najdu na desktopu koordinátora/partnera sítě?
Desktop CPnr (tj. koordinátora nebo partnera) umožňuje pracovat
s informacemi o síti, s mobilitami, vždy v příslušném akademickém
roce. CRASH COURSE jsou návody na řešení problematických
situací v průběhu programu. Pro technické dotazy slouží spojení
na LIVE SUPPORT.
Kdo si zařizuje desktop PPU Deputy?
Zástupce koordinátora/partnera příslušného zúčastněného oddělení (participating unit).
Co umožňuje desktop IRO?
International Relation Office na příslušné univerzitě se může takto
registrovat a má pak přehled o všech mobilitách CEEPUS dané
instituce.
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Kde najdu základní informace ke stážím CEEPUS?
• V Obligations CEEPUS II: Tyto podmínky obsahují základní aktuální údaje k programu, potvrzuje je stipendista při akceptování stipendia a jsou k nahlédnutí také na
www.ceepus.info, FAQs, Mobility Application.
• V Informacích pro stipendisty (na webu DZS).
• Na www.ceepus.info má každá země zásadní informace ke
stážím připravené příslušnou Národní kanceláří.
Proč je přihlašování do systému na webu dvoustupňové?
Po registraci následuje potvrzení, buď automatické u mobilit,
nebo z Národní kanceláře v ostatních případech, aby v systému
byly uloženy správné údaje a také pro vytvoření oficiálního individuálního přístupu.
Když jedu na mobilitu jako partner sítě, nebo přihlašují svoji druhou mobilitu, musím se znovu zaregistrovat?
Registrace do systému CEEPUS – GRAIN OSP – je jednou provždy,
znovu se neregistrujete. Partner/koordinátor sítě má možnost přepnout na svém desktopu funkci pro síť/pro mobilitu.
Co zajišťují CPnr (kontaktní osoby) sítě?
– Pro incomings:
• program stipendisty,
• výplata jejich stipendia na základě Letter of Award, který
vystavujeme v Národní kanceláři/stavu přihlášky Awarded
na webu,
• ubytování, požaduje-li je stipendista (zpravidla ve spolupráci s IRO),
• na konci stáže L.Confirmation.
– Pro outgoings: cestovné podle Pokynů k financování;
– Vyúčtování podle Pokynů k financování.
– Komunikace v síti a s Národní kanceláří o mobilitách a obsahu projektu.
25
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Jak se počítá trvání akademického roku CEEPUS?
Od 1.9. do 31.8.
Jak se zapisují stáže kratší než jeden měsíc do přihlášky?
Zapsat půl měsíce můžeme především pro letní, příp. zimní školy;
platí datum zapsané v přihlášce. Při nejasnosti je třeba kontaktovat technickou podporu CEEPUS.
Jak požádat o podporu letní školy či exkurze pořádané v síti
CEEPUS?
Koordinátor/partner sítě organizující tyto aktivity předkládá své
Národní kanceláři žádost s uvedením programu akce, seznamu
účastníků a nákladů na akci, a to nejlépe do konce prosince.
Jaká je maximální délka stáže v programu CEEPUS?
Pro Bc. a Mgr. studium celkem 10 měsíců, pro Ph.D. studenty
a učitele bez omezení.
Jak je v síti důležitá komunikace?
Všichni v síti musí udržovat kontakt. Bez toho síť nefunguje dobře a nezíská lepší hodnocení. Dobří koordinátoři využívají např.
Letních škol i ke komunikaci v síti.
Lze používat českou diakritiku v přihláškách?
Ano, ale pro čtení je třeba mít nastaveno správné kódování:
z nabídky v souboru Internet Explorer vyberte Zobrazit, Kódování,
Středoevropské jazyky (Windows) – tím se Vám zobrazí text
čitelně.
Jak je organizováno financování programu CEEPUS?
Financování programu probíhá zálohově podle Příkazu ministra. To znamená, že vysoké školy hradí stipendia a cestovné účastníkům ze svých prostředků. Tyto náklady jsou následně kryty
zálohou, poukázanou MŠMT. Výši této částky stanoví MŠMT ve
spolupráci s Národní kanceláří CEEPUS na základě plánované
mobility v daném časovém období. Financování programu na VŠ
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koordinují kvestoři univerzit v součinnosti s kontaktními osobami
jednotlivých sítí CEEPUS.
Vyúčtování záloh (tj. vyčíslení záloh získaných z rozpočtu
CEEPUS a nákladů spojených se začleněním fakult do programu)
předloží vysoké školy podle Pokynů k financování aktivit v rámci
programu CEEPUS v daném akademickém roce prostřednictvím
kvestorů Národní kanceláři CEEPUS spolu s doklady potvrzujícími
vyúčtovávané položky nejpozději do 1. října za celý kalendářní rok. Do tohoto vyúčtování je třeba dopředu zahrnout i náklady
období říjen – prosinec tak, aby bylo možno provést do 31. 12.
daného roku ještě dodatečnou úpravu rozpočtu. V ní budou vypořádány případné přeplatky/nedoplatky vyčíslené ve zprávě, tedy
doplacení rozdílu ve prospěch VŠ nebo naopak navrácení nevyčerpaných peněz ve prospěch MŠMT. Tato povinnost se týká i tzv.
nových sítí, které vstoupily do programu CEEPUS až v zimním
semestru, pokud budou realizovat mobilitu (přijetí / vyslání) do
31. 12. daného kalendářního roku.
V případě, že závěrečné vyúčtování nebude předloženo, hrozí nebezpečí krácení objemu finančních prostředků určených na
aktivity programu CEEPUS.
Jak probíhá výběr kandidátů na mobility?
Jednotlivé VŠ mají vlastní pravidla.
Jak je v programu organizováno zdravotní pojištění?
Pojištění po dobu pobytu je organizováno v hostitelské zemi, na
cestu je však dobré mít vlastní. Pokud má lékař v ČR pochybnosti o systému pro CEEPUS i přes kopii dopisu z MZd, může ho
Národní kancelář i telefonicky informovat o postupu.
Co všechno má pokrýt stipendium CEEPUS?
Stipendium CEEPUS je určeno k pokrytí nákladů na ubytování
a stravování.
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Je stipendistům programu CEEPUS hrazeno ubytování?
Národní kancelář programu nedisponuje žádnými ubytovacími
kapacitami; ubytování účastníků stáží CEEPUS je plně v kompetenci vysokých škol, a to u studentů za ceny platné pro české
studenty; účastníci hradí cenu ubytování z prostředků stipendia.
Proplácí se stipendistům programu CEEPUS cestovné?
Cestovné je hrazeno v jednotlivých zemích CEEPUS podle rozhodnutí příslušných ministerstev. V ČR je cestovné stipendistům
vypláceno jejich domovskou univerzitou, které bude daná částka
proplacena MŠMT přes Národní kancelář CEEPUS v rámci vyúčtování programu.
Studentům je hrazeno jízdné pro vlaky II. třídy nebo pro autobus,
učitelům jízdné pro vlaky I. třídy nebo pro autobus. Pro cesty do
Rumunska, Bulharska, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Makedonie
a Srbska a Černé hory jsou hrazeny zpáteční letenky APEX.
V případě použití vlastního silničního motorového vozidla jednou
osobou náleží účastníku náhrada za cestovné v rozsahu nákladů
na jízdné hromadným cestovním prostředkem. Cestovné upravují Pokyny k financování. Pokud cestuje více stipendistů společně
vlastním silničním motorovým vozidlem, proplácí se cesta tímto
vozidlem jako při služebních cestách vlastním autem. Limitem
cestovného je částka cca 10.000 Kč pro jednoho účastníka stáže.
Lze využít CEEPUS i pro konference?
Samostatně pro konferenci nelze CEEPUS využít.
Lze v programu vydat sborník?
Na sborník musí být jiné financování, ale existují zkušenosti
s vydáním na CD i s ISBN.
Jak se postupuje při změně termínu stáže?
Není třeba posílat novou přihlášku, stačí dohoda s hostitelskou
VŠ, větší rozdíl se oznamuje hostitelské Národní kanceláři.
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Jak se postupuje při prodloužení stáže?
Po dohodě s hostitelskou Národní kanceláří podá žadatel další
přihlášku na webu (systém počítá celkový počet měsíců).
Co dělat, pokud by měl stipendista nějakou konkrétní stížnost
např. na ubytování?
Je třeba nám problém popsat v angličtině, abychom mohli stížnost postoupit dále.
Co dělat s nevyužitými měsíci v síti?
Pokud jsou v síti nevyužité měsíce, lze je použít jen v té samé zemi
– stipendijní měsíce platí vždy hostitelská země, nelze je převádět
do jiné země. Nevyužité měsíce je vhodné hlásit do Národní kanceláře k využití např. pro freemovery.
Jak probíhá přijetí stáže – Acceptance – po obdržení L. of Award?
Souvislost s L. of Confirmation a Mobility Report.
Tlačítkem Accept potvrzuje stipendista přijetí udělené stáže –
pouze po této akci je možno generovat L.Confirmation a Mobility
Report též na desktopu. Pro freemovers bude toto tlačítko teprve
zavedeno.
K čemu slouží dokument Equal Status?
Je to dokument pro splnění pravidla státního občanství země
CEEPUS, podle aktuálních pravidel v té které zemi. Upload těchto
dokumentů probíhá obdobně jako u ostatních dokumentů: vytvoření složky, vložení souboru do systému, potvrzení vloženého souboru do příslušné složky.
Co zahrnuje podmínka stáže pro učitele?
6 h. učení během 5 pracovních dní – lze modifikovat v případě,
že kromě přednášek (i pro učitele) a seminářů také vede doktorské a diplomové práce. Pokud má síť v přihlášce Joint Program,
2 z těch povinných 6 učebních hodin mohou být věnovány také
přípravě tohoto společného programu – uvádějí se potom cíle
a výsledky.
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Kdo dostává originál Letter of Award - v rámci kanceláře bez
papírování?
Originál dostává stipendista ze zemí mimo EU na papíře především
kvůli žádosti o vízum (na vyžádání můžeme poslat takto dokument
každému stipendistovi). Přecházíme k udělování stipendií jen na
www.ceepus.info, kde podle stavu přihlášky Awarded může přímo
partner/koordinátor sítě objednat na fakultě příslušné stipendium.
Posíláme pak stipendistovi a partnerovi/koordinátorovi jen informaci o udělení e-mailem.
Co je to Umbrella Solution?
Pro nutné případy, kdy nemáme volné měsíce, tedy finanční částku pro stipendium, máme k dispozici tzv. Umbrella Solution, tj.
udělení statutu studenta bez finančního stipendia. Přihlášku
podává stipendista jako obvykle, napíše tuto možnost stipendia
do Motivation.

Souhrn hodnocení CEEPUS II od ZSI
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5 Souhrn hodnocení CEEPUS II od ZSI
Závěrem uvádíme souhrn úspěchů, jak je vyzdvihlo externí hodnocení programu CEEPUS II objednané Ústřední kanceláří u ZSI
– Centre for Social Innovation:
Summary of Successes
To sum up, survey results of the evaluation have shown that
CEEPUS is very good designed, a programme with a high reputation and highly appreciated by its target groups.
In terms of developing and implementing common degrees
CEEPUS has been successful and is considered by 2/3 of the network participants interviewed in the survey as helpful to reach the
goals.
The main aspects mentioned as USP (unique selling proposition) of CEEPUS are:
a unique regional focus and country composition
Compared to other exchange programmes CEEPUS participants stated the geographical focus as USP and one of the many
benefits of the programme. CEEPUS offers the possibility e. g.
that non-EU countries which have not yet been Erasmus-eligible
have had the opportunity to participate.

Crash Course vám ukáže krok za krokem,
jak se zaregistrujete např. pro roli Network
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an innovative non-monetary funding system based on national resources in a variable geometry
The structure of CEEPUS scholarships is seen as a big advantage. Compared to other exchange programmes their number
is reportedly higher and they are paid out in the local currency.
CEEPUS mobility is also considered better in terms of availability
and range. It’s appreciated very much that the programme is offering teacher’s mobility too.
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a comparatively easy regulatory framework
Among the most frequently listed specific benefits offered by
CEEPUS, the manageable administrative workload together with
the simplicity of regulations and flexibility has been highlighted.

Kalendář programu
15. leden

Přihlášky sítí*

Březen

Schůzka společného výboru ministrů zemí CEEPUS

Konec března

Mezinárodní hodnoticí komise

a comparatively easy application procedure fully facilitated
by an advanced on-line system
It has been stated from all sides of the CEEPUS target groups,
that the online-handling of all administrative work is a big advantage and little administrative effort is required.

15. červen

Přihlášky mobilit v sítích pro zimní semestr*

1. říjen

Vyúčtování do Národní kanceláře ČR

31. říjen

Přihlášky mobilit v sítích pro letní semestr*

Říjen/listopad

Zprávy sítí*

30. listopad

Přihlášky mobilit pro freemovers*

a thematic openness for advanced networking in all university disciplines.
It’s multilateral, thematically open design is also one of the aspects appreciated very much by CEEPUS participants.

Listopad/prosinec Hodnoticí schůzka CEEPUS
15. prosinec

Předpokládané naplnění kvóty

*On-line

6 Příležitost pro absolventy stáží
Jak se stipendisté dívají na perspektivy Evropy a jak stáž ovlivnila
jejich profesní plány?
Tyto otázky má pro absolventy stáží projekt Europe-now:
http://www.europe-now.eu/Europe

Na www.ceepus.info najdete zejména aktuální informace o výši stipendií
v jednotlivých zemích, kontakty na Národní kanceláře, podrobnosti o sítích
i mezinárodní dohodu CEEPUS II a také projekt pro absolventy stáží:
Europe-now. Když si nebudete vědět rady s některou částí administrace
programu, jsou tu FAQ s popisem How to do…
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