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CHARAKTERISTIKA

Anotace

PROJEKTU

Cí|em projektu je podpora a rozvoj vzžt1emnéspolupráce UHK s vybranými zahraničními
partnerskými univerzitami na zákIadě mobilit studentůi akademických pracovníků.Dílčímcílem
je podpora recipročnímobili{ studentůa akademikůna zák|aďě bilaterálníchsmluv za finanční
podpory rozvojového programu a umožněnístudiďvedení přednášek, seminářů a cvičenína
odborných pracovištíchobdobnéhocharakteru.Cí|em projektu je upevnit a rozvinout spolupráci
s vybranými partnerskými univerzitami a motivovat jak sfudený, tak i akademiky těchto univerzit
ke studijním pobýům na Univerzitě Hradec Králové. Předevšímjde o to představit celou
univerzitu, jeji zázemí a především specifika jednotlivych součástí'ukázky přednášek/cvičenía
osobníúčastsfudentůi akademikůna seminářícha cvičeníchpříslušnýchodborných pracovištích.
Současně vyslat studenty a akademiky z UHK do zahraničía jejich prostřednictvím propagovat
moŽnosti studia v ČR. Záměrem projektu je zvýšit v b|ízkébudoucnosti počet zahraničních
studentůve studijních programech na Univerzitě Hradec Králové
Jedná se o mobility se zaměřením nazemě mimo EU, kterénejsou hrazeny z jlných projektů.

Zdůvodnění
projektu/ ana|ýza
potřeb

Jednou z hlavních priorit uvedených v dlouhodobémzáměru Univerzity Hradec Králové je další
posilování internacionalizacestudia. Jedním zvýznamných cílůUniverzity Hradec Králové vtéto
oblasti je rozvíjet mezinárodní spolupráci umožňujícíširokou vzájemnou výměnu studentůa
akademiků.Cí|emje většíintemacionalizacestudia na UHK.
Aktivity, které mají bý financovány v rámci tohoto projektu' jsou zaměřeny na podporu tohoto
cíle tak, aby bylo možno postupně nabídnout kaŽdémusfudentovi, kteý má zájem a schopnosti,
možnost studovat a|espoň jeden semestr v zahraničí.Předměty, které q'jíŽdějícístudenti na
zahraničnichvysokých školách studují,j sou vo|eny tak, aby získanékredity bylo možno uznat j ako
integrální součást p|nění sfudijních povinností na mateřské vysoké škole. Je nesporné,že
zkušenosti' které studenti získají v rámci studijních pobytů v zahraničí,přispívají ke zvyšování
jejich způsobilostí,
a tím i ke konkurenceschopnostiabsolventůUHK na pracovnímtrhu.
Cílem projektu je navázat spolupráci se zahraničnímiuniverzitami a umoŽnit akademickým
pracovníkůmpřednášet, vést semináře či cvičenína odborném pracovišti podobného zaměÍeni,a
prohloubit si svéodbornémalosti a dovednosti, současnětakézískatpotencioná|nípartnery pro
společnévyzkumné a publikačníaktivity.
Uvedený projekt navazuje na dalšíaktivity Univerzity Hradec Králové, zaměřené k prohlubování

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

internacionalizace studia na univerzitě a vhodněje doplňuje'
Navržený projekt je v souladu s D|ouhodobýrynzáměrem vzdě|ávací a vědecké, ýzkumné,
ývojové a inovační,uměleckéa dalšítvůrčíčinnostipro oblast vysokých škol vypracovaným
ministerstvem a Dlouhodobým záměrem vzdě|ávaci, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační'
umělecké a další tvůrčíčinnosti Univerzity Hradec Králové na období 20||- 20|5 a jeho
aktualizacípro rok 2013. VAktualizaci DZ UHK pro rok 2013 Priorita P2 - otevřenost;P2l|
Podpora a rozvoj intemacionálního prostředí.
Univerzita dále proh|ašuje,žeprojektje překládánjen v rámci rozvojových projektůtohoto ko|a.

Přeh|ed o řešení
projektu v roce
2012

Pokud sejedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazuje na řešeníobdobnéhoprojektu, uved'te,
kolik finančníchprostředků bylo dosud čerpáno,jak jsou plněny cíle, jakých ýstupů bylo
dosaženo a jak budou čerpany finančníprostředky, plněny cíle a dosaŽeno kontrolovatelných
vystupůdo konce roku20|2.

Cí|e stanovenév návrhu projektu

P|nění p|ánovaných cíIůa kontro|ovatelných
výstupů k datu předání tétožádosti

Přehled čerpánífinančníchprostředků k datu
oředánÍ tétožádosti

Cí|eprojektu

PInění
kontroIovateIných
výstupů

Projekt financován od

Uveďte reálné,konkrétnía termínované
cíle,kteých má bý dosaŽeno.
c.

Cí|e (přidejte řádky podle potřeby)

I

UzavÍení, aktua|jzacea rozšířenípartnerslgÍchsmluv

Í.vI/20|3

2

Stanoveníkonkrétníchpodmínek pro výběrovéřízenístudentua akademiků

t-IIl20t3

3

Mobilita studentůa akademiků

xIU2013

4

Evaluace mobilit

xrll20t3

Termín

III-

Definujtekonkrétní
a měřitelnévystupyprojektu,kterébudouvýsledkemprojektu
c.

Výstup projektu (přidejteřádky podlepotřeby)

Cíl (uveďte číslo
z předchozítab.)

Termín

VIxU2013

I

I-

2

Realizace rnýběrowch řizeni na mobilitv

z

3

Uskutečněnímobilit studentůa akademiků

J

4

Závěrečnézprávy z ,,outgoing..mobi|it

4

IVxil/2013

5

Evaluace,,incoming" mobilit

4

lvxIv20't3

xtv20t3
II-

xrll2D13

projektu,rozděleníkompetencí,případněro|ejednotliých partnerů,
organizace a řízení CharakterizujteŤizení
mechanismy průběžné
kontroly r ea|izaceproj ektu
projektu
Projekt bude řízen a koordinován prorektorkou pro strategii a rozvoj UHK, každý měsíc proběhne
setkání projektového ýmu, kteý bude dohlíŽet nad časoqim a věcným plněním cílů projektu'
bude vyhodnocovat plněníjednotliqých kroků i kontrolu ýdajů. Vzhledem k důleŽitostiprojektu a
jeho rozsáhlosti se na projekfu budou podíletdalšípracovníciUHK: Mgr. olga Vraštilová,M.A.;
Mgr. Karel Kouba, Ph.D. a Mgr. Jana Kostincová, Ph.D., kteří budou zodpoviďat za naplňování
stanovených cílůdle cíloqých destinací- UsA, Jižnía Střední Amerika a Afrika, Východní Evropa
a Rusko' Výše uvedenípracovníci budou ze strany UHK tvořit projektový tym, kteý se bude min.
lx měsíčněscházet a řešit aktuální zá|ežitostifýkajícíse přípravy, rea|izace a evaluace incoming i
outgoing mobilit. Kontaktní osobou je pracovnice referátu vědy a zahraničníchstykůUHK Bc.
Edita Cudová.
Dále bude na kaŽdé instituci přijímaným studentůmi akademikům určen kontaktní pracovník,
kteý bude dbát na dodrženÍsmluvních závazktt ýkajících se organizace mobility a celého
studijního pobytu. Každý měsíc (za semestr celkem 3krát) bude vyhotovena zpráva o studentech
pro jejich domácí instituci. Závěrem bude studentům vystaven doklad o absolvovaných
předmětech a akademikůo jejich odbornéma didaktickém zapojeni v rámci přijímací instituce.
Akademik poskytne přednášky ve svémoboru na zák|adě předchozí domluvy s přijímající
institucí.

Harmonogram

Pro každývystup identifikujte hlavní činnosti,kterépovedou k jeho naplnění v harmonogramu
c.

Rea|izačnítým

Termín
ukončení

Výběr vhodných partnerských univerzit pro uzavření,
aktua|izacia rozšířeníbilaterá|níchsmluv

It20t3

vU20t3

2

Stanoveníkonkrétníchpodmínek pro l"ýběrovéřízení
studentůa akademiků

v2013

vU20t3

J

Rea|izace výběrových řízeni

U2013

vU20t3

4

Uskutečněnímobilit studentůa akademiků

rr/2013

xrv2013

5

Vyhodnocenízávěrečnýchzpráv a evaluacemobilit

rv/2013

xrr/2013

Uveďteplán personálního
zajištění
c.

PřehIed
o pokračujícím
oroiektu

Termín
zaháiení

H|avní činnosti(přidejteřádky podle potřeby)

Jména k|íčových|idí(přidejte řádky podle
ootřebv)

Činnosti

PaedDr. Monika Žumárová. Ph.D.

Celkové Ťizenía koordinace projektu

2

Mgr. olga Vrašti|ová,M.A.

Koordinace činnostík mobilitám s USA

3

Mgr. Karel Kouba, Ph.D.

Koordinace činnostík mobilitám s Afrikou,
s JiŽní a Střední Amerikou

4

Mgr. Jana Kostincová, Ph.D.

Koordinace činnostík mobilitám s Východní
Evropou a Ruskem

projekt,uveďte kolik finančníchprostředkůbude čerpánoajaké cíle a
Pokud sejedná o pokračující
kontrolovate|névystupy j sou p|ánovány do budoucna.
Rok realizace

Cerpání íin. prostředků
ísouhrnnÝúdai)

P|ánované cí|ea kontro|ovate|névýstupy

2014

20ts
2016
Přeh|ed o udržite|nosti
investice/aktivity

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovatajakým
zoůsobembude finančnězabezoečenaoo ukončenírozvoiového oroiektu.
Většina aktivit směřuje do rozvoje bilaterá|ních mobilit, kteréjsou financovány především
zrozvojoých programů.Realizovanéaktiviý budou i následně financoványjednak částečně
zrozpočtuUHK, tak i z dalšíchprojektů.Cílemje upevněníspoluprácea rozšířenínabídkya
povědomí o moŽnostech studia na UHK v rámci akreditovaných cizojaryčných studijních
programůvšechúrovní,kteréje potřebnéd|ouhodobě podporovat arozvijet'
Různé formy spolupráce a především možnost bilaterálních mobilit studentů,a|e i
akademikůjsou trvalou prioritou UHK' kterou bude za podpory všech dostupných zdrojů
rozvijet a upevňovat.

Poznámka:

V případě,Že potřebujetesdělit dalšídoplňujícíinformace' uveďte je v příloze.

ROZPoČET PROJBKTU
Požadavekna dotacize
státníhorozpočtu
_ ukazate|I (v tis. Kč)

1 . Kapitálové Íinančníprostředky celkem

0

1 . 1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2 Samostatnévěci movité (stroje, zaŤizení)

0
0

Stavebníúpravy

t.J

2. Běžnéfinančníprostředky celkem

I 330

osobní náklady:
0

2 . 1 Mzdy (včetněpohyblivých složek)

112

2.2 odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
odvody pojistnéhona veřejné zdravotttípojištěnía pojistnéhona sociální
zabezpečenía příspěvku na státnípolitiku zaměstnanosti a příděly do
sociálního fondu

Z..J

JI

ostatní:
z.+

Materiální náklady (včetnědrobnéhomajetku)

16

z.s

SluŽby a náklady nel"ýrobnÍ

l0
95

2.6 Cestovní náhrady
2.7 Stipendia

1060

3. Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

I 330

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejteřádky podlepotřeby)
Cís|o
položky
(víz
předchozí
tabulka)

2.2
z-3

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

DPP - incoming a outgoing akademici, kontaktnía
administrativníosobv oro zahraničnístudenty a akademiky
Povinné odvody pojistnéhona veřejnézdravotnípojištěnía
příspěvku na státní
pojistnéhona sociální zabezpečení,
oolitiku zaměstnanosti a ořídělv do sociálního fondu

2.4

Kancelářsloýmateriál(papíry,tonery,atd.)

2.5

Propagačnímateriál

2.6
2.7

Cestovní náhrady pracovníkůUHK, uhrazenícestovních
výloh akademikůz partnersbch univerzit po ČR
Stipendia pro outgoing a incoming studenty

Výstup projektu
(uvedleÚstup
Cíl (uveďtecíl
částt.a1ntis.
z tabulky,,Cíle z tabulky,,Plnění
Kč)
projektu")
kontrolovatelných
výstupů..)
j

?5

37

3

r,4
J

j

tt2

I aŽ5

ló

J

l0

J

95

J

1060

Souvis|osts ostatnÍmi
nodávanÝmioroiektv

Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současněv rámci decentralizovaných či
centralizovaných rozvoiov'ých proiektůna rok 20l3.

RozšiřujeIRP UHK pro rok 2013

Početstudentů'kteříjsou do
projektu zapojení/jichžse
proiekt tÝká
o 13 studentů
o studentiUHK i
partnerslcých
univerzitB c',
Mer. i dokt.st.programů

aťjiŽjakopříjemcipodporyďnebo
Uved'te,jakéjezapojenístudentůvrámciprojektu,
jestliŽese podílína řešeníprojektu(přidejteřádlcydle potřeby)
o přímézapojenistudentuv rámci outgoinga incomingmobilit v min. délce3 měsíce
. nepřímýdopadpřes přímouinterakcioutgoinga incomingakademiky;sdílení
zkušeností

Jménorektora:
Podpis:

Prohlašuji,žeaktivity'na kteréškola Datum:
Žáďáfinanční
dotaciv rámci
Čestné
prohlášení
rozvojovéhoprojektu,nejsou
financoviínyz jurých zdrojů.
Razítko ško|y:

prof. RNDr. Josef

|ynek,

MBA, Ph.D.

4-c
/4 2 2or3

UniverzitaHradecKrálové

Rokitanského 62' 500 03 Hradec Krílovc
lČi62690094' DlČ: cz62690094

Příloha:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Seznam potencionálníchpartneruk bilaterálnímmobilitám, s nimiŽ
má UHK uzavřenu smlouvu o 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 & State University, USA
Eastern Michigan University, USA
Sumy National Agrarian University, USA
Georgia College & State University, USA
Norwich University, USA
University of the IncarnateWord, Texas, USA
Moscow Automobíle And Road Construction State Technical University (MADI), Rusko
Moscow State Pedagogical University, Rusko
Cherkasy State Technological University, Ukrajina
Instituteof Ecology Economy and Law (Kyiv), Ukrajina
Kherson National Technical University, Ukrajina
National Pedagogical Dragomanov University, Ukrajina

