Tisková informace
Dům zahraničních služeb
Datum a místo akce: 21.5. 2013, Vysoké učení technické v Brně
Národní kancelář CEEPUS oceňovala již podruhé nejlepší projekty CEEPUS
Dne 21. května 2013 se v prostorách novobarokní auly v Brně za účasti zástupců
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Centrální kanceláře CEEPUS a Domu
zahraničních služeb konala akce CEEPUS National Meeting, jejíž součástí bylo i
předání ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2012.
Akce byla určena zejména kontaktním osobám univerzitních sítí CEEPUS a pracovníkům
zahraničních oddělení vysokých škol. Cílem bylo zhodnotit uplynulé akademické roky 2011/2012,
2012/2013a informovat o aktuálním výběrovém kole na akad. rok 2013/2014; seznámit účastníky
s procedurálními a administrativními náležitostmi programu; a v neposlední řadě udělit ocenění
české Národní kanceláře CEEPUS v rámci slavnostní ceremonie.
Slavnostní ceremonii zahájila vrchní ředitelka Sekce koordinace politik a mezinárodních
záležitostí MŠMT RNDr. Michaela Kleňhová. Následoval příspěvek generální tajemnice programu
CEEPUS, Mag. Elisabeth Sorantin, o aktuálním vývoji programu CEEPUS v mezinárodním kontextu a
seznámení přítomných s výsledky soutěže o Ministerskou cenu, která je každoročně udělena
nejúspěšnějšímu projektu CEEPUS uplynulého akademického roku. Celkem sedmi pracovištím
českých vysokých škol zapojeným do nejúspěšnějších projektů nominovaných na ocenění
Ministerskou cenou byl udělen certifikát The Czech National CEEPUS Office Prize 2012.
Ocenění získaly české vysokoškolské instituce zapojené do projektu HU-0028 „Active Methods in
Teaching and Learning Mathematics and Informatics“ a projektu AT-0068 nesoucí název
„Amadeus“.
Do projekt HU-0028 jsou zapojeny České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická,
Katedra matematiky (prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.); České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta stavební, Katedra matematiky (Ing. Michal Beneš, Ph.D.); Univerzita Palackého v Olomouci,
Pedagogická fakulta, Katedra matematiky (doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.); Univerzita Palackého
v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra algebry a geometrie (prof. RNDr. Josef Molnár, CSc);
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky
(RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.); Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra
matematiky, RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Projekt AT 68 je v České republice realizován v partnerství se zástupci Vysoké školy ekonomické
v Praze (prof. Ing. Hana Machková, CSc.).
Přítomní zástupci projektů RNDr. Antonín Jančařík, PhD. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

v Praze a Ing. Dana Brázdová z Vysoké školy ekonomické v Praze přiblížili účastníkům své projekty.
V případě projektu Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics (HU 28)
se jedná o jednu z největších univerzitních sítí, do které je zapojeno 33 vysokých škol, některé i
prostřednictvím několika fakult. Nad rámec výměn studentů a pedagogů se podařilo připravit a
zorganizovat dvě krátkodobé exkurze na téma Active Methods in Teaching and Learning
Mathematics and Informatics a dále dvě letní školy Mathematics an Nature a European Computer
Algebra Driving Licence, do kterých se zapojilo více než 90 účastníků.
Do druhého z oceněných projektů, Amadeus (AT – 0068), který funguje od roku 1994 je zapojeno
12 projektových partnerů. Koordinátorem projektu je rakouská Wirtschaftsuniversität Wien, na
české straně je do projektu zapojena Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE). Mezi některými ze
zapojených univerzit funguje společný studijní program, který nese název „Joszef“. V rámci tohoto
společného programu tráví studenti VŠE dva semestry na rakouské univerzitě a zároveň realizují
stáž v soukromém sektoru v Rakousku. Zahraniční studijní pobyty jsou přitom podporovány v rámci
programu CEEPUS, který tak slouží k naplňování cílů tohoto společného studijního programu. Cílem
je příprava studentů ze střední a východní Evropy na působení ve vrcholných pozicích v oblasti
managementu.
Akce se setkala s velkým zájmem ze strany účastníků a proto bychom i v tradici udělování
certifikátů národní kanceláře CEEPUS pokračovali i v dalších letech.
Další podrobnosti o programu můžete nalézt na internetových stránkách http://www.dzs.cz/ceepus
nebo http://www.ceepus.info.

Zleva doprava: E. Sorantin (generální tajemnice programu), RNDr. M. Kleňhová (vrchní ředitelka
Sekce koordinace politik a evropských záležitostí MŠMT, Ing. Dana Brázdová (vedoucí zahr.
oddělení VŠE v Praze) RNDr. Antonín Jančařík, PhD. (Ped. fakulta UK v Praze).
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Dům zahraničních služeb
Dům zahraničních služeb (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti
školství a vzdělávání. Součástí DZS je mimo jiné Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy (NAEP), která koordinuje vzdělávací programy mezinárodní
spolupráce.
Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naep.cz.

