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6 partnerů 3 výzvy 1 vize
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Solidní existující spolupráce: společné publikace
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4EU+ Flagships

Vlajkové lodě
aliance



PŘES 70 OSOBNÍCH SETKÁNÍ
VČETNĚ 2 SETKÁNÍ REKTORŮ

7 JEDNÁNÍ STEERING COMMITTEE

DALŠÍ SETKÁNÍ ZAHRNUJÍCÍ STUDUJÍCÍ, 
AKADEMICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ

PRACOVNÍKY

VÍCE NEŽ 30 JEDNÁNÍ

STEERING COMMITTEE
Z NICHŽ PŘES 25 ONLINE FORMOU

1. FESTIVAL

STUDENTSKÝCH SBORŮ
S VÍCE NEŽ 100 ÚČASTNÍKY

PŘES 100 OBDRŽENÝCH

NÁVRHŮ PROJEKTŮ
V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUMU A

ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ

TÉMĚŘ 50 PROJEKTŮ VE

4  FLAGSHIPECH

AKADEMICKÝ ROK 2018/2019
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Projekt provazuje akademiky, výzkumníky 

a klinické lékaře z jednotlivých 

partnerských univerzit 4EU+ aliance s 

cílem založit multidisciplinární studijní 

programy dedikované studiu nádorů

Reaguje na jedny v největších výzev lidstva: 

„4EU+ against cancer”

Summer school 
v r. 2020

Společný 
interdisciplinární  

magisterský 
program

Společný 
doktorský 

studijní program 
do r. 2022
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4EU+ mini-granty

• První pilotní ročník: únor 2019

• Financující organizace: Univerzita Karlova

• Max. finanční podpora (seed-money): 300 000 Kč 

• Podpořeno 20 žádostí

• Zapojení univerzit 4EU+: 

• University of Warsaw – 13 projektů, 

• Heidelberg University – 12 projektů,

• Sorbonne Uni., Uni. of Copenhagen – 8 projektů a

• University of Milan – 6 projektů
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• Podpořen NAWA (Polish 

National Agency for 

Academic Exchange)

• Cíle projektu:

• podpora inovativního student-

centred prostředí v rámci 4EU+

• rozvoj špičkových moderních 

prostředků a metod v T & L

Projekt API the Academic Partnership for 
Innovation in Teaching and Learning
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První 4EU+ summer 

schools
Pořádané Univerzitou Karlovou

• The Summer School of Clinical 

Acid-Base and Homeostasis

• Summer School on Immigration 

and Asylum Law

• Philosophy Summer School
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První 4EU+ společný 
seminář diplomových 
prací

Magisterští studující z Heidelberg 
University a University of Warsaw 
se účastnili prvního společného 
mezioborového semináře 
organizovaného jako součást 4EU+
projektu “Smart cities for ageing 
societies”
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• Květen 2019: do akce Spring of 

Choirs Festival se zapojilo více jak 

200 4EU+ studujících

Společná řeč hudby 

• Červenec 2019: vzpomínkové představení k 

400. výročí korunovace Fridricha V.

• Hlasy z Heidelberg University 

• Nástroje z Univerzity Karlovy
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Vzájmené poznávání se: 4EU+ Staff 

meetings
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KONSORCIÍ PODALO

PŘIHLÁŠKU V

PILOTNÍ VÝZVĚ

KONSORCIÍ VYBRÁNO

K FINANCOVÁNÍ V

PILOTNÍM PROJEKTU

ERASMUS+ 
„EVROPSKÉ

UNIVERZITY“

UNIVERZIT JE

ZAPOJENO DO

VYBRANÝCH

KONSORCIÍ

EVROPSKÝCH STÁTŮ

MÁ SVÉ UNIVERZITNÍ

ZÁSTUPCE MEZI

VYBRANÝMI

PILOTNÍMI PROJEKTY

VÝŠE GRANTU VE

VÝZVĚ „EVROPSKÉ

UNIVERZITY“



Struktura projektu Erasmus+ European Universities

WP 1 
Management

Koordinuje 
Sorbonne Uni.

WP2 

Innovative pedagogies

Koordinuje Uni. of Milan

WP3 

Research-based education
addressing European and 

global challenges

Koordinuje UK ve spolupr. s 
koordinátory Flagshipů a 

koordinátorem WP2

WP 4

Societal engagement

Koordinuje Uni. of 
Copenhagen

WP5

Building the 4EU+ 
platform

Koordinuje Sorbonne 
Uni.

WP 6
Quality assurance, 

evaluation and 
monitoring

Koordinuje Heidelberg 
Uni.

WP7 

Sustainability and 
Dissemination

Koordinuje Uni. of 
Warsaw
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K 9. říjnu 2019:

47.4K průmerný 

dosah

428 likes 

256 followers 

128 tweets 

3 Top 4EU+ tweety:

Twitter
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Mission Statement: Tři výzvy ve vzdělávání

Vytvořit společný vzdělávací rámec založený na
vytyčení výzev

 Předat absolventům dovednosti pro 21. století

• Kombinovat vzdělávání založené na výzkumu

• Komplexní znalost jazyků

• Silný globální a evropský přehled 21

Podpora smysluplné mobility

 Integrovaná curricula

 Bezproblémová mobilita ve
vzdělávání & zaměstnání

 Přizpůsobitelná různým nárokům

Zvýšit inkluzivitu a rovnováhu na 
evropské úrovni

 Přilákání financování

 Získání mezinárodní viditelnosti

 Plný rozvoj potenciálu



Klíčové vzdělávací aktivity planováné v Erasmus+ projektu:

•Definovat 4EU+ portfolio dovedností, kompetencí a hodnot

studujících

•Navrhnout chartu mobilit 4EU+ 

Vytvořit rámec 4EU+ 
vzdělávacích aktivit

•Definovat kurzy k rozvoji klíčových dovedností, kompetencí a hodnot

•Zavést 4EU+ kurzy posilující evropské občanství a datovou gramotnost

•Vytvořit sdílený pool kurzů „soft skills“ se přidruženými partnery

Vývoj 4EU+ „learning 
pathways”

• Trénink studujících a zaměstnanců v oblastech společného online učení / 

virtuální mobility

• Vytvořit online katalog kurzů se společnými 4EU+ výukovými moduly

Realizace rozšířeného 
4EU+ kampusu
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Klíčové vzdělávací aktivity plánované ve 4EU+:
Směřovat ke společným „learning pathways” v roce 2022

4EU+ kurzy 
(klasicky „v 
účebně” či 
online kurz)

Krátkodobé 
zkušenosti v rámci 
4EU+ flagships
(tématické student. 
konference, summer 
schools)

4EU+ výukové 
komponenty 
(př. synchronní 
výuka či moduly 
virtuální 
mobility)

4EU+ Flagship 
moduly / core 
curriculum 

4EU+ Flagship 
studijní 
programy
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F1: Health and demographic change in an urban environment

F2: Europe in a changing world: Understanding and engaging 
societies, economies, cultures and languages

F3: Transforming science and society by advancing 
information, computation and communication

F4: Biodiversity and sustainable development



Nabídky 4EU+ studujícím
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100% online 
kurzy

Bc. / Mgr. / Ph.D.

100% 
face-to-face krátké 

kurzy
- typicky pro Ph.D.

Současná 

nabídka

Nové vzdělávací 
aktivity v přípravě

100% online

100% face-to-
face

Budoucí nabídka pro studující 4EU+
Příprava nových flexibilních learning

pathways



Co je již dostupné studujícím? Část I. 
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Webová stránka:

www.4eualliance.eu

• Krátkodobé mobility / zkušenosti v rámci 4EU+ flagships:
• 4EU+ summer schools
• 4EU+ workshopy: hl. pro Ph.D. studující, podložené dosavadní vědeckou 

spoluprací

• Kurzy (tradiční, blended, online) a speciální kampy pro studující připravené 
UW:
• Open your Mind – basic entrepreneurship course (4 ECTS),
• MatchIT (4 ECTS),
• Brave Camp (no ECTS),
• Laboratory of ideas (no ECTS)

• Otázka uznávání – musí být řešena!



Co je již dostupné studujícím? Část II.
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• Mobilita v rámci ERASMUS+
• př. v ZS 2019/2020 přivítala UK 41 přijíždějících studujících z 4EU+ univer.

• Working Group Education
• nadcházející setkání ve Varšavě 12.-13. prosince 2019

• příprava schématu pro sumarizaci kurzů / předmětů, které mohou naše 

univerzity nyní nabídnout studujícím a které mohou být otevřeny / sdíleny 

v rámci 4EU+

• ustavení „mobility windows“ pro sdílené kurzy / moduly

• práce na tvorbě prostředí a podmínek pro společnou tvorbu nových 

vzdělávacích aktivit, pro vzájemné uznávání ... a mnoho dalších témat



27

Základní plány Working Group Students do budoucna



Základní plány Working Group Students do budoucna
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• Proběhla řada setkání za účasti studujících

• Byla ustavena WG Students (+ širší zapojení)

• Setkání v Paříži a studentská konference v Kodani (10/2019) 

• Podepsané společné memorandum zástupců studujících

• Dvě základní osy:

• 1) Pohled studujících na EHEA, jejich zapojení a odpovědnost

• 2) Studentský život a studentská komunita 



Pohled studujících na EHEA, jejich zapojení a odpovědnost
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• Plán na pravidelná společná setkání (střídání univerzit) k diskuzi 

jednotlivých společných témat:

• Boloňský proces - ECTS, proces uznávání povinností a jeho bariéry

• QA v rámci EHEA a 4EU+ aliance (role ESG, zapojení studujících) 

• Modernizace a internacionalizace curricul

• Třetí role univerzit – zapojení studujících a jejich společenská odpovědnost

• Studenti se specifickými potřebami

• Akademická a vědecká integrita – podpora etických principů a chování

• Silný hlas studentstva (jak dát věci do pohybu, princip student co-creation)



Studentský život a studentská komunita
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• Spolupráce a koordinace mezi studentskými organizacemi (spolky, 

sportovní kluby atd.), jež si mají tématicky blízko

• Setkání (úvodní kick-off setkání zástupců zastřešujících studentských 

organizací), workshopy, konference, společné projekty (společensky 

prospěšné, humanitární, ochrana klimatu apod.)

• Výměna dobré praxe (webináře – minimalizace nákladů)

• Akce organizované studujícími pro studující

• Podpora pro přijíždějící studující (organizace Welcome Days, Buddy

programy / studentští ambasadoři na jednotlivých univerzitách)



Spojené studentské vědecké konference
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• Účast studujících z jednotlivých partnerských univerzit 

• Více úrovní, multidisciplinární

• Ocenění „Rising star of the 4EU+ Alliance“ i možnosti výběru stáží

• Cíle:

• 1) příležitost pro studenty k prezentaci své vědecké a výzkumné práce

• 2) iniciace nových společných vědeckých projektů a spoluprací napříč aliancí

• 3) podpora cirkulace studujících v rámci vědeckých projektů

• 4) vzájemné poznávání se studentských komunit jednotlivých univerzit

• Místa konání se budou postupně střídat



Evropské centrum UK

• https://ec.cuni.cz/EC-127.html

• Project Concept Note

• Žádost o finanční podporu mobility
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https://ec.cuni.cz/EC-127.html


Děkujeme Vám za Vaši 

pozornost!

Vize jasná, pusťme se do toho


