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NEWSLETTER listopad 2022 
 

Oddělení pro 

zahraniční vztahy  
Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova 

https://pedf.cuni.cz/PEDF-166.html 

 

Vážení kolegové a studenti, 

dovolujeme si Vás informovat o aktuálních možnostech 

zahraničních mobilit, studijních pobytů a stáží. 

Nový program Erasmus+ klade univerzitám podmínku 

elektronizovat administrativní část výjezdů, proto i naše 

oddělení chce v tomto směru pokročit a přidat se 

k digitalizaci. 

Budeme rádi za Vaše podněty, které nám můžete zasílat 

formou e-mailu (erasmus@pedf.cuni.cz), nebo využít náš 

facebook. Věříme, že se postupně podaří zefektivnit 

komunikaci a důležité informace se dostanou ke všem 

zájemcům o zahraniční výjezdy. 

S pozdravem  

Vaše OZV  

 

ERASMUS BEZ OBAV A S NADŠENÍM 

Přemýšlíte o studijním pobytu, praktické či absolventské stáži? 

Stále ještě váháte, zda s vyjet do neznáma a plnit si studijní, 

profesní i osobní výzvy? Pak neváhejte a přijďte si s námi 

popovídat o aktuálních možnostech programu Erasmus. 

Zajímají Vás zkušenosti Vašich kolegů? 15. listopadu 2022 od 17h 

ve Velkém sále hlavní budovy PedF UK budou studenti, kteří se již 

z Erasmus mobility vrátili, s námi sdílet své zkušenosti, dojmy a rádi 

Vám odpoví na otázky, aby Vaše obavy opadly. 

Nestálo by za pokus vyrazit na Erasmus? 

 

Důležité termíny 

7. listopadu 

Předání písemné podoby 

schválených přihlášek na 

RUK pro pobyty v rámci 

Fondu mobility UK. 

15. listopadu 

Předání nominací na 

výměnné pobyty v rámci 

meziuniverzitních dohod 

v akademickém roce 

2023/2024 na RUK. 

JAK NA ERASMUS? – 

Setkání zájemců o výjezdy 

v rámci programu Erasmus 

s členy týmu Oddělení pro 

zahr. vztahy a studenty, 

kteří již Erasmus pobyt 

s PedF UK absolvovali. 

Kde a kdy? Velký sál PedF 

UK v 17:00. 

30. listopadu 

POINT UK - Konec vkládání 

žádostí o finanční podporu 

na krátkodobé výjezdy 

v on-line aplikaci.  
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DALŠÍ DŮLEŽITÉ NOVINKY 

Erasmus without Papers (EwP) 

Inter-institucionální smlouvy v EwP (Erasmus without Papers) Modul 

pro připojení naší univerzity k EwP vyvíjí firma DERS ve spolupráci s 

ÚVT a OZV RUK. Cílem je modul co nejdříve zprovoznit, proto bude 

mít jednoduchou podobu a bude spravován centrálně tak, aby 

UK stihla v termínu daném Evropskou komisí zanést do EwP všechny 

inter-institucionální smlouvy. 

Nyní je UK ve fázi centrálního testování a nastavení základních 

nástrojů, ve druhé fázi je v plánu testování na fakultní úrovni. 

Fakulty budou o této možnosti včas informovány. 

PhD krátkodobá mobilita 

OZV PedF UK předložilo RUK na základě požadavku Evropské 

kanceláře seznam 10 prioritních univerzit, se kterými zástupci RUK 

budou vyjednávat možnosti přijímání a vysílání studentů 

doktorských programů v rámci programu Erasmus za účelem 

realizace stáže v rozsahu 5 - 30 dní. 

Stáže na univerzity a vědecká pracoviště mimo seznam budou i 

nadále možné, avšak na základě individuální akceptace vydanou 

zahraniční institucí.  

Krátkodobé a studijní stáže mimo program Erasmus jsou 

realizovány v rámci meziuniverzitních dohod, Fondu mobility, 

POINT UK, programu Aktion, CEEPUS, nebo na základě přiznání 

mimořádného účelového stipendia.  

Sledujte prosím webové stránky OZV (https://pedf.cuni.cz/PEDF-

2654.html).  

Erasmus Staff Mobility 

Přihlášky na Erasmus Staff Mobility pro 1. čtvrtletí 2023 vkládejte 

prostřednictvím on-line aplikace https://is.cuni.cz/veda, a to 

nejpozději do 30. 11. 2022. 

Více informací k podmínkám výběrového řízení a čerpání grantu 

Erasmus najdete na webu RUK (https://cuni.cz/UK-232.html) a na 

našich stránkách (https://pedf.cuni.cz/PEDF-2657.html). 

 

 

 

 

Co se u nás děje 

Erasmus BIP na KCHDCH 

Katedra chemie a 

didaktiky chemie využila 

nové výzvy programu 

Erasmus (BIP - Blended 

Intensive Programme) a 

realizuje mezinárodní 

kurz/workshop ve 

spolupráci s University of 

Maribor (Slovinsko) a 

University of Jyväskylä 

(Finsko). 

Vedoucí katedry doc. 

PhDr. Martin Rusek, Ph.D. 

tak prakticky navázal na 

dlouholetou snahu katedry 

o prohloubení 

internacionalizace a nabízí 

svým studentům možnost 

sdílet zkušenosti se 

zahraničními kolegy. 

Kompendium zahr. 

projektů PedF UK za 

období 2018 - 2022 

V návaznosti na tradici 

předchozích přehledů 

připravuje OZV 

elektronickou verzi 

kompendia zahr. projektů 

za období 2018 – 2022.  
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