VŠ:

Univerzita Karlova

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu
Centralizovaný rozvojový projekt pro veřejné vysoké školy 2020
j) formulace společných kritérií kvality oborově podobných studijních programů

Program:
Tematické zaměření:

Název projektu:

Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními
vysokými školami

Období řešení
projektu:

Od: 1. 1. 2020

Dotace v tis. Kč:

Celkem: 363

Požadavek
Čerpáno

363
363

Do: 31. 12. 2020
V tom běžné finanční prostředky: 363
363
363

V tom kapitálové finanční prostředky:
0
0
0

Základní informace
Jméno:
VŠ:

Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:

Hlavní řešitel
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Kontaktní osoba
Miroslava Snopková

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v
Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v
Karviné

Univerzitní nám. 1934/3, 73340 Karviná
https://www.slu.cz/opf/cz/

Univerzitní nám. 1934/3, 73340 Karviná
https://www.slu.cz/opf/cz/

596398322

596398222

suchanek@opf.slu.cz

snopkova@opf.slu.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Popis plnění společných cílů projektu včetně zapojení jednotlivých VŠ je uveden ve společné části zprávy.

Plnění výstupů
projektu

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

1.

V rámci řešení CRP projektu byly v průběhu roku 2020 realizovány odborné diskuse distanční formou (aplikace WeChat) se všemi
čínskými partnery, v rámci kterých došlo k:
a) Představení existujícího navazujícího magisterského oboru Business economics and management, vyučovaného na SU OPF v
angličtině (akreditace do roku 2024);
b) Představení plánovaného bakalářského oboru Economics and management, vyučovaného na SU OPF v angličtině (akreditace
plánována od roku 2022);
c) Seznámení partnerů se studijním plánem plánovaného nového studijního programu;
d) Zaslání podrobných sylabů jednotlivých předmětů čínským partnerům;
e) Získání zpětné vazby od čínských partnerů s identifikací kompatibilních studijních programů pro budoucí joint/double degree
bakalářský program;
f) Nalezení obsahového průniků jednotlivých programů a předmětů.
V rámci realizace projektu byly splněny všechny plánované výstupy.

2.

V rámci řešení projektu se vzaly v potaz aktuální zkušenosti s udělováním víz pro zahraniční studenty a uznávání zahraničního
vzdělání přičemž byla definována klíčová slabá místa daných procesů, která spočívají zejména ve zdlouhavém procesu. V potaz
byly brány dokumenty:
a) Zákon č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (již v aktuálním znění platném od
1.1.2021 - verze 36);
b) Metodický materiál Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k předkládání specifických žádostí o akreditaci
studijních programů (174/2017);
c) Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace v České republice (https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysokeskolstvi/nostrifikace);
d) Režim student (https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/rezim-student);
Uvedená východiska ve vazbě na některé informace poskytnuté zahraničními partnery budou vzaty v potaz při přípravě
společných studijních programů zejména v návaznosti na realizaci resp. proces přijímacího řízení do těchto studijních programů.
V rámci realizace projektu byly splněny všechny plánované výstupy.

3.

V současné době již existují ve vnitřních předpisech SU a SU OPF východiska vázaná na studium zahraničních studentů v
akreditovaných a uskutečňovaných studijních programech, programu Erasmus+ a v rámci studijního modelu visiting students.
Klíčovou problematikou z hlediska všech typů studií je vždy přijímací řízení, které je stanoveno vysokoškolským zákonem,
akreditací a dalšími vnitřními předpisy univerzity a fakulty, které samozřejmě z vysokoškolského zákona vycházejí. Primární
nutností je, že přijímací řízení do společných studijních programů musí být v rámci jednotlivýczh zemí realizováno v souladu s
platnou legislativou v daných zemích. Totéž platí i pro průběh studia (musí být v souladu se standardy Národního akreditačního
úřadu a vztažných nařízení vlády). V dané návaznosti se jeví jako klíčové vhodné nastavení smluv mezi jednotlivými institucemi. V
této souvislosti SU OPF využije návrhy resp. šablony, které vzniknou jako jeden z celkových výstupů daného projektu a budou k
dispozici jednotlivým spoluřešitelům.
Na základě uvedeného lze konstatovat, že v rámci realizace projektu byly splněny všechny plánované výstupy.

4.

Členové realizačního týmu projektu se zúčastnili následujících akcí:
a) THE World Academic Summit (1.-2. 9. 2020 - Virtuální summit zaměřený na témata vzdělávání v čase pandemie, online výuka
a digitalizace, internacionalizace, nábor zahraničních studentů, rizikové faktory, krizový management a další https://www.timeshighereducation.com/summits/worldacademic/2020/);
b) EAIE Community Exchange (14.-16. 10. 2020 - Virtuální konference zaměřená na problematiku mezinárodního vzdělávání z
evropské perspektivy, budoucnost evropských programů na období 2021-2027 a virtuálních mobilit);
c) Webinář: Erasmus Mundus (26.10.2020 - Webinář o programu Erasmus Mundus organizovaný UP v Olomouci (v rámci CRP
18+));
d) Webinář: uznávání zahraničního vzdělávání a vydávání diplomů joint degree na UK (29.10.2020 - Webinář organizovaný VŠB TUO o uznávání zahraničního vzdělávání (MU) a vydávání diplomů joint degree (UK) - v rámci CRP 18+);
e) Webinář: uznávání výsledků předchozího učení (10.11.2020 - Webinář organizovaný CSVŠ na tema uznávání předchozího
učení);
f) Webinář: Double degree (13.11.2020 - Webinář organizovaný VŠE na téma double degree - zkušenosti VŠE a UK (v rámci CRP
18+));
g) Webinář: převodníky známkování, projekt EGRACONS (01.12.2020 - Webinář o převodnících známkování a projektu
EGRACONS - zkušenosti UHK (v rámci CRP 18+));
h) Jednání pracovní skupiny I (08.12.2020 - Diskutován okruh přijímacího řízení);
i) Jednání pracovní skupiny II (09.12.2020 - Diskutovány okruhy - úsek studia a obhajoby).
Informace získané z účastí na jednotlivých akcích přispěly k rozšíření pohledu na vybrané obsahové oblasti vázané na realizaci
společných studijních programů se zahraničními univerzitami, přičemž vždy byly brány v potaz zejména příklady dobré praxe.
S cílem získat informace i mimo čínské univerzity byly získané podklady o stávajícím modelu spolupráce mezi Shanxi University a
Univerzitou Aplikovaných Technologií Ekonomiky a Managementu v Essenu (Německo).
V rámci realizace projektu byly splněny všechny plánované výstupy.

Změny v řešení

Číslo změny

1.

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT,
uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)

Změna způsobu řešení projektu (on-line komunikací). Změna
rozpočtu projektu.

Z důvodu negativních dopadů koronavirové pandemie
onemocnění SARS-CoV-2 nebylo možné v roce 2020 realizovat v
rámci projektu plánované pracovní cesty na vybrané čínské,
případně jiné zahraniční univerzity a účast na dalších
plánovaných akcích. Z tohoto důvodu SU požádala o změnu v
realizaci projektu zejména formou on-line, tj. on-line
komunikace se zahraničními univerzitami, on-line účast na
tematicky vázaných akcích (konference, semináře, workshopy).
Rovněž bylo požádáno ze stejných důvodů o změnu
rozpočtu.Změna byla schválena, viz ROZHODNUTÍ č. 202079 o
žádosti o změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu České republiky na rok 2020, č. j.: MSMT-14877/20202.

Přehled o pokračujícím Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě,
že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
projektu
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků (souhrnný
údaj)

Poznámka (případně výhled do
budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

1.
1.2
1.3
1.4

2.
2.1

2.2

2.3

Kapitálové finanční prostředky
celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW,
licence)
Samostatné věci movité (stroje,
zařízení)
Ostatní technické zhodnocení

Běžné finanční prostředky
celkem
Osobní náklady:
Mzdy (včetně pohyblivých složek)
Ostatní osobní náklady (odměny z
dohod o pracovní činnosti, dohod o
provedení práce, popř. i některé
odměny hrazené na základě
nepojmenovaných smluv uzavřených
podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012
Sb., občanský zákoník)
Odvody pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti a příděly
do sociálního fondu

Přidělená dotace na
řešení projektu ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis.
Kč)

Rozdíl (v tis. Kč)

Rozdíl (v %) z
celkové přidělené
dotace

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

363

363

0

0,00%

0

0

0

0,00%

200

200

0

0,00%

72

72

0

0,00%

48

48

0

0,00%

35
8
0

41
2
0

6
-6
0

1,65%
-1,65%
0,00%

363

363

0

0,00%

Ostatní:
2.4
2.5
2.6
2.7

3.

Materiální náklady (včetně drobného
majetku)
Služby a náklady nevýrobní
Cestovní náhrady
Stipendia

Celkem běžné a kapitálové
finanční prostředky

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz
předchozí tabulka)
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Název výdaje a jeho zdůvodnění
Osobní náklady formou odměn hlavního řešitele a spoluřešitelů projektu
Odvody zdravotního a sociálního pojištění a sociální fond
Materiální náklady - nakoupeny webkamery, mikrofony, počítač pro zajištění on-line
komunikace z důvodu pandemie a tím omezení cestování
Služby - poplatky on-line účastí na konferencích a workshopech, tisky
Cestovní náklady - cestovné pouze na seminář UK Praha v únoru 2020, ostatní cestovné
nerealizováno z důvodu pandemie a tím omezení cestování

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Částka (v tis. Kč)
200
72
48
41
2

