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CHARAKTERISTIKA

Anotace

PROJEKTU

Cí|em projektu je podpora a rozvoj vzájemné spolupráce UHK s vybranými zahraničnímr
partnerskýmiuniverzitami na zák|adě mobilit studentůi akademických pracovníků.Dílčímcílem
je podpora recipročnímobiliý studentůa akademikůna zák|adě bilaterálníchsmluv za finanční
podpory rozvojového programu a umoŽnění studiďvedení přednášek, seminářů a cvičenína
odbomých pracovištíchobdobnéhocharakteru.Cílem projektu je upevnit a rozvinout spolupráci
s vybranými partnerskýmiuniverzitami a motivovatjak studenty,tak i akademiky těchto univerzit
ke studijním pobytům na Univerzitě Hradec Králové. Předevšímjde o to představit celou
a
univerzitu, jeji zázemí a předevšímspecifika jednotliých součástí,ukázky přednášek/cvičení
osobníúčaststudentui akademikůna seminářícha cvičeníchpříslušnýchodbornýchpracovištích'
Současněvyslat studený a akademiky z UHK do zahraničía jejich prostřednictvímpropagovat
moŽnosti studia v ČR' Záměrem projektu je zrnýšitv blízké budoucnosti počet zahraničních
studentůve studijních programech na Univerzitě Hradec Králové
Jedná se o mobility se zaměřenímnazemě mimo EU, kterénejsou hrazety z1inýchprojektů.

Zdůvodnění
projektu/ ana|ýza
potřeb

Jednou z hlavních priorit uvedených v dlouhodobémzáměru Univerzity Hradec Králové je další
posilování internacionalizacestudia. Jednímz ýznamných cílůUniverzity Hradec Králové v této
oblasti je rozvíjet mezinárodní spolupráci umoŽňujícíširokou vzájemnou v.ýměnustudentůa
akademiků.Cílem je většíinternacionalizacestudia na UHK.
Aktivity, které mají být financovány v rámci tohoto projektu, jsou zaměřeny na podporu tohoto
cíle tak, aby bylo moŽno postupně nabídnoutkaždémustudentovi,kte{ý má zájem a schopnosti,
moŽnost studovat alespoň jeden semestr v zahraničí.Předměty, které vyjíŽdějícístudenti na
zahraničníchvysokých školáchstudují'jsou voleny tak, aby získanékredity bylo moŽno uznatjakc
integrální součást plnění studijních povinností na mateřské vysoké škole. Je nesporné' Že
zkušenosti, které studenti získají v rámci studijních pobytů v zahran1či,přispívají ke zvyšování
jejich způsobilostí,a tím i ke konkurenceschopnostiabsolventůUHK na pracovnímtrhu
Cílem projektu je navázat spolupráci se zahraničnímiuniverzitami a umoŽnit akademickým
pracovníkůmpřednášet,véstsemináře či cvičenína odbomémpracovištipodobnéhozaměÍeni,a
prohloubit si své odbornéznalosti a dovednosti,současnětakézískat potencionálnípartnerypro
spo|ečné
v,ýzkumnéa publikačníaktivity

Odkaz na
d|ouhodobý zámér
(přesná citace
z d|ouhodobého
záměru. niko|i
pouze odkaz na
dokument čina
web)

Uvedený projekt navazuje na dalšíaktivity Univerzity Hradec Králové, zaměÍenék prohlubování
intemacionalizace studia na univerzitě a vhodněje doplňuje.
Navržený projekt je v souladu s Dlouhodob]fon záměrem vzdě|ávací a vědecké, v;izkumné,
ývojové a inovační,uměleckéa da|šítvůrčíčinnostipro oblast vysokých škol vypracovaným
ministerstvem a Dlouhodobým záměrem vzdě|ávací,vědecké' výzkumné,rnývojovéa inovační,
umělecké a další tvůrčíčinnosti Univerzity Hradec Králové na období 2011- 2015 a jeho
aktua|izacípro rok 20|3'v Aktualizaci DZUHK pro rok 2013 Priorita P2 - otevřenost; P2ll
Podpora a r ozv oj internacionálníhoprostředí.
Univerzita dále prohlašuje'žeprojektje překládán jen v rámci rozvojoých projektůtohoto kola.

Přeh|ed o řešení
projektu v roce
2012

projekt nebo projekt navazuje na řešeníobdobnéhoprojektu,uved'te'
Pokud sejedná o pokračující
kolik finančníchprostředků bylo dosud čerpáno,jak jsou plněny cíle, jakých ýstupů bylo
dosaženoa jak budou čerpány finančníprostředky, plněny cíle a dosaženokontrolovatelných
qýstupůdo konce roku2012'

Cí|e stanovenév návrhu projektu

PIněníplánovaných cí|ůa kontro|ovate|ných
výstupů k datu předání tétožádosti

Přehled čerpánÍfinančníchprostředků k datu
oředání tétožádosti

Cí|eprojektu

Uveďte reálné,konkrétnía termínovanécíle, kteých má být dosaženo.
c,

CíIe (přidejte řádky podle potřeby)

I

UzavÍeni, aktualizace a rozšířenípartnerslgich smluv

r-vy20t3

2

Stanovení konkrétníchpodmínek pro ýběrové řízení studentua akademiků

r-rv2013

Mobilita studentůa akademiků

xrv2013
xru2013

4
Plnění
kontrolovateIných

rlzenl

Termín

III-

Evaluace mobilit

projektu,kterébudouvýsledkemprojektu
a měřitelnérnýstupy
Definujtekonkrétní

vÝsflrnťl

Organizace
projektu

Projekt financován od

c.

Výstup projektu (přidejteřádky podlepotřeby)

Cíl (uveďte číslo
z předchozítab.)

Termín

I

Bilaterální smlouvy s partrrerslg?miuniverzitamr

I

VIxv2013

2

Realizace výběroých Íízenína mobility

2

xrv20t3

J

mobilitstudentů
a akademiků
Uskutečnění

J

xrv2013

4

Záv ěrečné
zprávy z,,outgoing..mobilit

4

xru20t3

5

Evaluace,,incomíng..mobilit

4

IVxril20t3

I-

II-

IV-

CharakterizujteÍízeniprojektu' rozděleníkompetencí,případněrole jednotliqých partnerů,
mechanismy pruběžnékontroly r ea|izaceprojektu
Projekt bude řízen a koordinován prorektorkou pro shategii a rozvoj UHK, každý měsíc proběhne
setkání projektovéhoýmu, kteý bude dohlížetnad časov'ýma věcným plněním cílůprojektu,
bude lyhodnocovat plněníjednotliuých krokůi kontrolu v.ýdajů.
Vzhledem k důleŽitostiprojektua
jeho rozsáhlosti se na projektu budou podíletdalšípracovníci UHK: Mgr. olga Vraštilová,M.A.;
Mgr. Karel Kouba, Ph.D. a Mgr. Jana Kostincová, Ph.D., kteří budou zodpovidat za naplňování
stanovenýchcílůdle cílovych destinací- USA, Jižnia StředníAmerika a Afrika, Východní Evropa
a Rusko. Výše uvedenípracovnícibudou ze stranyUHK tvořit projektový tym' kteý se bude min.
lx měsíčněscházet a řešit aktuálni zá|eŽitosti týkajícíse přípravy, rea|izace a evaluace incoming i
outgoing mobilit. Kontaktní osobou je pracovnice referátu vědy a zahraničníchstykůUHK Bc.
Edita Čudová.
Dále bude na kaŽďé instituci přijímaným studentůmi akademikůmurčenkontaktnípracovník,
kteý bude dbát na dodrŽení smluvních závazkťlt'ýkajícíchse organizace mobiliý a celého
studijního pobytu. KaŽdý měsíc (za semestr celkem 3krát) bude vyhotovena zpráva o studentech
pro jejich domácí instituci. Závěrem bude studentum vystaven doklad o absolvovaných
předmětecha akademikůo jejich odbornéma didaktickémzapojenívrámci přijímacíinstituce.
Akademik poskytne přednáškyve svémoboru na základě předchozídomluvy spřijímající
institucí.

Harmonogram

Pro kaŽdý výstup identifikujtehlavníčinnosti,kterépovedou kjeho naplněnív harmonogramu
Termín
zaháieni

Termín
ukončeni

Výběr vhodných partnerskýchuniverzit pro uzavření,
aktualizaci a rozšířeníbilaterálníchsmluv

v2013

vt/2013

Stanoveníkonkrétníchpodmínekpro ýběrové řízenÍ
studentůa akademiků

v2013

vv20t3

Realizace vÝběrových řízení

U2013

vv2013

+

^

Uskutečněnímobilit studentůa akademiků

ilt2013

xru2013

5

Vyhodnoceni závěrď,ných zpráv a eva|uacemobilit

rvt2013

xI]l2013

c.

z

J

tým
ReaIizační

H|avní činnosti (přidejteřádky podle potřeby)

Uveďte plán personálníhozajištění
c.

Jména klíčovýchlidí (přidejteřádky podle
ootřebv)

Cinnosti

PaedDr. Monika Žumárová. Ph'D.

Celkové Íizenía koordinace projektu

2

Mgr. olga Vraštilová,M.A'

Koordinace činnostík mobilitám s USA

J

Mgr. Karel Kouba, Ph.D.

Koordinace činnostík mobilitám s Afrikou,
s Jižnía StředníAmerikou

4

Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.

Koordinace činnostík mobilitám s Východní
Evropou a Ruskem

Přehled
projekt, uveďte kolik finančníchprostředkůbude čerpánoajaké cíle a
o pokraču- Pokud sejedná o pokračující
jícím
jsou
plánovány do budoucna.
kontrolovate|né
ýstupy
nroiekfu
Cerpání fin. prostředkú
Plánované cíle a kontro|ovatelnévýstupy
Rok realizace
(souhrnnÝ údai)

2014

20r5
2016
Přeh|ed o udrŽite|nosti
investice/aktivitv

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovatajalcým
způsobembude finančnězabezpečenapo ukončenírozvoiovéhoproiektu.
Většina aktivit směřuje do rozvoje bi|aterálníchmobi|it, kteréjsou ftnancoványpředevším
zrozvojoých programů.Realizovanéaktivity budou i následně financovány jednak částečně
zrozpočtu UHK, tak i z dalšíchprojekťů.
Cílem je upevněníspo|uprácea rozšíření
nabídkya
povědomí o moŽnostech studia na UHK v rámci akreditovaných cizojazyčnýchstudijních
programůvšechúrovni kteréjepotřebnédlouhodobě podporovat a rozvíjet.
Různé formy spolupráce a především moŽnost bilaterálních mobilit studentů,ale i
akademiků jsou trvalou prioritou UHK, kterou bude za podpory všech dostupných zdrojů
rozvíjet a upevňovat'

Poznámka:

V případě,žepotřebujetesdělit dalšídoplňujícíinformace,uveďte je v příloze.

ROZPOCET PROJEKTU
PoŽadavekna dotacize
státníhorozpočtu
_ ukazatelI (v tis. Kč)

1 . Kapitálové finančníprostředky celkem
Ll

0
0

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

t . 2 Samostatnévěci movité (stroje, zaÍízení)
l.J

0
0

Stavebníúpravy

2. B,ěŽnéfinančníprostředky celkem

I 480

Osobní náklady:
0

2.1 Mzdy (včetněpohybliých složek)

22s

2.2 odměny dle dohod o pracíchkonaných mimo pracovnípoměr
odvody pojistnéhona veřejnézdravotnípojištěnía pojistnéhona sociální

'74

2 . 3 zabezpečetia příspěvku na státnípolitiku zaměstnanmti a příděly do
sociálního fondu

Ostatní:
1^

t6

Materiální náklady (včetnědrobnéhomajetku)

2 . 5 SluŽby a náklady nevýrobni

10

2.6 Cestovnínáhrady

95

2 . 7 Stipendia

I060

3. Celkem béŽnéa kapitálové Íinančníprostředky

I 480

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejteřádkypodlepotřeby)
Císlo
položky
(viz
předchozí
tabulka)

2.2
z.)

.)Á
2.5
2.6
2.',7

Název výdaje a jeho podrobnézdůvodnění

DPP - incoming a outgoing akademici, kcrrtaktnía
administrativníosobv oro zahraničnístudentva akademikv
Povinnéodvody pojistnéhona veřejnézdravotnípojištěnía
pojistnéhona sociální zabezpečení,příspěvku na státní
politiku zaměstnanostia příděly do sociá|níhofondu

Kancelářskýmateriál(papíry,tonery,atd.)
materiál
Propagační

Cestovnínáhrady pracovníkůUHK, uhrazenícestovních
výloh akademikůzoartnerských univerzit oo ČR
Stipendiapro outgoing a incoming studenťy

Cí|(uved'tecíl
z tabulky,'Cíle
projektu")

Výstup projektu
(uveďteqýstup
částka1vtis.
z tabulky,'P|nění
Kč)
kontrolovatelných
vÝstuoů..)
225

5

1Á

J

1,4

I až5

l0

J

J

J

t6

J

95
1060

Souvislosts ostatními
nodávanÝmiproiekty

Uved'te, zdaje obsahově podobný projekt podáván současněv rámci decentralizovaných či
na rok 20l3.
centralizovanÝchrozvoiov.íchproid<tů

RozšiřujeIRP UHK pro rok 2013

Početstudentů'kteříjsou do
se
projektuzapojení/jichž
nroiekt tÝká
o 13 studentů
o studentiUHK i
partnerských
univerzitBc.,
Msr. i dokt.st.programů

vrámci projektu,aťjiž jako příjemcipodporyďnebo
Uvedte,jakéjezapojenistudentů
jestližese podílína řešeníprojektu(přidejteřádky dle potřeby)
o přímé zapojeni studentův rámci outgoing a incoming mobilit vmin. délce3 měsíce
. nepřímý dopad přes přímou interakci outgoing a incoming akademiky; sdlení
zkušeností

Jménorektora:

prof. RNDr. Joseffynek, MBA, Ph.D.

/-<

Podpis:

t/

30.10.2012

Prohlašuji,Že aktivity, na kteréškola Datum:
žáďá finančnídotaci v rámci
čestné
rozvojového projektu, nejsou
prohlášení
ťtnancoványz jný ch zdroj ů.
Razítko ško|v:

6

UniverzitaHradecKrálové
."1 o0
ii1T!1t?l.:li l? o3}tndtrKrálovi

Příloha:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
.
o
o
o

partnerů
k bilaterálnímmobilitám,s nimiž
Seznampotencionálních
má UHK uzavřenusmlouvuo spolupráci

Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, Praia, Kapverdská republika
University of Ghana, Legon-Akkra, Ghana
Pontificia Universidad Católica de Lima, Lima, Peru
Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho' Peru
Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela
Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, Argentina
Universidad Autónoma de Nicaragua, León, Nikaragua
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mexiko
Georgia College & StateUniversity, USA
Eastern Michigan University, USA
Sumy National Agrarian University, USA
Georgia College & State University, USA
Norwich University, USA
University of the Incarnate Word, Texas, USA
Moscow Automobile And Road Construction State Technical University (MADI), Rusko
Moscow StatePedagogical University, Rusko
Cherkasy State Technological University, Ukrajina
Institute of Ecology Economy and Law (Kyiv) Ukrajina
Kherson National Technical University, Ukrajina
National Pedagogical Dragomanov Universiry Ukrajina

