
Výzva k předkládání přihlášek o podporu mobility z prostředků MŠMT 

(Ukazatel D) na podporu Internacionalizace 

Prostředky jsou určeny výhradně na podporu internacionalizace v souladu s Pravidly na poskytování 

příspěvků a dotací veřejným vysokým školám MŠMT.  

Výzvu administruje zahraniční oddělení FF UK a zprávu o realizaci předkládá Odboru zahraničních 

vztahů RUK. 

Podpora je určena pro zaměstnance a studenty FF UK: 

1. Zaměstnanecké mobility  

Podporované aktivity: 

a) Mobility akademických pracovníků mimo program Erasmus+  směřující k navázání 

nových partnerství nebo podpoře stávajících nejen strategických partnerství 

b) Aktivity spojené se zapojením FFUK do Aliance 4EU  

Více na https://www.ff.cuni.cz/2018/03/ctyri-predni-evropske-univerzity-uzavrely-

evropskou-univerzitni-alianci/  

Informace o možnostech zapojení akademiků a pracovišť do aliance 4EU podá na 

vyžádání proděkanka pro zahraničí doc. Markéta Křížová, Ph.D 

prodekan_zahranici@ff.cuni.cz 

c) Podporu společných studijních programů – jednání v zahraničí, příjezd hosta 

d) Příjezdy hostujících akademiků  

e) Podporu propagačních aktivit – například účast na veletrzích 

Podmínky: 

- Návrhy rozpočtů musí být ekonomicky přiměřené a odůvodněné (mohou být kráceny 

zahraničí komisí FF UK) 

- Doporučená doba trvání min. 5 dní – kratší dobu pobytu je třeba odůvodnit v přihlášce 

- Přihlášky týkající se podpory příjezdu hostujícího akademika musí obsahovat informaci, 

zda byla využita možnost financování také z dalších zdrojů – především z příspěvků 

zahraničního oddělení pro základní součásti a Fondu Mobility 

- Přednost budou mít aktivity, které nelze realizovat v rámci projektů KREAS a PROGRES.  

- K přihlášce je třeba přiložit email potvrzující souhlas vedoucího základní součásti 

- Forma financování – úhrada služební cesty zaměstnance nebo v případě příjezdu hosta 

uzavření smlouvy s přijíždějícím hostem na úhradu nákladů spojených s pobytem (nelze 

financovat mzdové prostředky) 

 

2. Studentské mobility  

Podporované aktivity: 

a) Úhrada cestovních nákladů na studijní pobyt v rámci programu CEEPUS 

 

b) Podpora zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů - účast či výjezd 

studentů FFUK na letní školy, studentské konference či jednání vztahující se k 

internacionalizaci aktivit univerzity. Za předpokladu, že předkladatel žádal o finanční 

podporu k 31. 3. 2018 viz Opatření rektora UK č. 8/2018, ale aktivita nebyla finančně 

podpořena viz výsledky ze zasedání expertního panelu RUK pro hodnocení žádosti z 

programu Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově ze dne 14. 5. 2018  

K přihlášce je třeba přiložit krátký motivační dopis. 
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c) Výjezdy studentů na zahraniční instituci za účelem studia nebo realizace praxe 

vyplývající ze studijního programu. K přihlášce je třeba přiložit  

- krátký motivační dopis 

- akceptační dopis z přijímající instituce 

- studijní plán (pokud se jedná o studijní pobyt). Studijním plánem se rozumí seznam 

předmětů, které chce student na přijímající univerzitě navštěvovat 

- návrh projektu (pokud se jedná o praktickou stáž)  

- doporučení od vedoucího základní součásti (postačující je email) 

Podmínky: 

- Návrhy rozpočtů musí být ekonomicky přiměřené a odůvodněné (mohou být kráceny 

zahraničí komisí FF UK) 

- Forma financování – stipendium nebo smlouva 

- Po návratu je nutné předložit závěrečnou zprávu a potvrzení o pobytu z přijímající 

instituce  

Vyhlášení výzvy - 15. května 2018 

Termín pro podání přihlášek 1. června 2018. 

Uznatelné období - aktivity je nutné realizovat a financovat do 30. 11. 2018. 

Způsob podání přihlášky – vyplněnou přihlášku (ve formátu Word) společně s požadovanými 

přílohami zašlete emailem na marie.hankova@ff.cuni.cz   

Posouzení přihlášek - přihlášky posoudí zahraniční komise FF UK a stanoví pořadí. Výsledky budou 

zveřejněné do 15. 6. 2018. V případě, že přihláška bude schválena, ale předkladatel oznámí, že 

nebude aktivitu realizovat, budou finanční prostředky nabídnuty dalším v pořadí. 

Kontaktní osoby zahraniční oddělení FF UK: 

Marie Hanková marie.hankova@ff.cuni.cz, tel: 221 619 834 (zástupkyně vedoucí ZO) 

Sylvie Boumová sylvie.boumova@ff.cuni.cz, tel: 221 619 833 (vedoucí ZO) 

 

Přílohy: 

Formulář přihlášky zaměstnanec 

Formulář přihlášky student 
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