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Úvodem
Směrnice děkana specifikuje principy podpory aktivit kateder, pracovníků a studentů Fakulty
podnikohospodářské (dále fakulty), které mají charakter zahraničních vztahů.

1 Definice pojmů
Zahraniční vztah – jakýkoliv oficiální kontakt fakulty, katedry, pracovníka fakulty či
studenta fakulty s obdobnými subjekty ze zahraničí.
Podporované zahraniční vztahy – zahraniční vztahy zaměřené na strategické priority
rozvoje fakulty:
- harmonizace pedagogické činnosti s předními zahraničními vysokoškolskými pracovišti,
- rozvoj mezinárodní výzkumné činnosti,
- rozvoj studentských zahraničních aktivit,
- rozšíření prestižní zahraniční publikační činnosti.
- rozvoj nových zahraničních vztahů s zahraničními subjekty.
Fond podpory zahraničních vztahů (též FPZV) – finanční prostředky určené na
podporované zahraniční aktivity, které jsou vedené na samostatném analytickém účtu fakulty
a které jsou tvořeny přídělem:
a) z prostředků přidělených fakultě na její provoz,
b) z prostředků přidělených fakultě na rozvoj vědy,
c) ze stipendijního fondu (mohou být využity jen pro podporu studentských
zahraničních vztahů – studenti bakalářského, magisterského i doktorandského studia
zapsaní na fakultě),
d) z prostředků rozvojových projektů či obdobných účelových prostředků poskytnutých
fakultě,
e) z prostředků získaných z poplatků souvisejících s přijímacím řízením,
f) z prostředků projektů partnerství,
g) případně z dalších dodatečných prostředků.
Přednostně jsou z FPZV hrazeny cestovní náklady, ubytovací náklady, stravné, popř. i další
pobytové náklady, kapesné (vždy však v dolní výši stanoveného limitu).
Fond podpory zahraničních vztahů musí být sestaven jako součást celkového rozpočtu fakulty
v okamžiku známé skutečnosti rozdělení finančních prostředků z úrovně školy a musí být
schválen senátem fakulty. V případě příznivého hospodaření fakulty (v titulech ad d) až g) ),
může být jeho úroveň navýšena až o 20 %, bez nutného schválení v senátu fakulty.

2 Principy podpory
2.1 Obecné zásady
(1) Přednostně k rozvoji mezinárodních vztahů musí být využity finanční prostředky účelově
určené (plánované) na tyto aktivity – prostředků z grantů, rozvojových projektů,
doplňkové činnosti, z prostředků zahraničních partnerů apod. Žádat o finanční prostředky
z fondu podpory zahraničních vztahů je možné, pokud jsou již výše uvedené prostředky
vyčerpány.
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(2) Finanční prostředky podpory zahraničních vztahů nemohou být přiděleny ve vyšší
velikosti, než jsou prokazatelné náklady.
(3) Mezi uchazeči mají vyšší prioritu:
-

žadatelé, kteří se neucházeli o podporu, před těmi, kteří již byli podpořeni (stejný princip
platí i pro opakované žádosti, tzn., přednost mají žadatelé, kteří žádali méněkrát);

-

žadatelé, kteří podporu využijí ke svému kvalifikačnímu růstu – studenti doktorského
studia, interní učitelé fakulty – potenciální docenti, profesoři.

2.2 Podpora harmonizace pedagogické činnosti s předními zahraničními
VŠ pracovišti
Předmětem podpory z FPZV je zejména:
-

aktivní1 pedagogická činnost učitelů či doktorandů fakulty na prestižních zahraničních
školách vedená ve světovém jazyce – výše podpory závisí na rozsahu odučené výuky –
maximální výše podpory je až 40 tis. Kč,

-

pasivní2 účast na mezinárodních vzdělávacích aktivitách zakončených osvědčením o
získání kvalifikace – maximální výše podpory je až 25 tis. Kč.

2.3 Podpora zahraničních vědecko-výzkumných aktivit
Předmětem podpory je:
- odůvodněná účast na jednáních směřujících k přípravě mezinárodních grantů,
- účast na přípravných jednáních mezinárodních konferencí, kdy pracovník fakulty je
v roli předsedy či člena mezinárodního programového týmu, garanta jednání sekce
apod.,
- aktivní účast (příspěvek, vystoupení) na mezinárodních konferencích,
- úhrada nákladů na jazykové korektury příspěvků.
Maximální výše podpory může činit 25 tis. Kč.

2.4 Podpora studentských mezinárodních aktivit
Fakulta respektuje, že rozhodující část zahraničních studentských mobilit je organizována a i
finančně zabezpečována celoškolsky.
Předmětem podpory z FPZV je zejména:
- účast studentů fakulty na mezinárodních akcích typu soutěží, konferencí apod.,
- účast studentů fakulty ve výměnných programech organizovaných fakultou.
K finanční podpoře musí být přednostně využity finanční prostředky FPZV generované
přídělem ze stipendijního fondu. Maximální výše podpory může činit 25 tis. Kč.

2.5 Podpora prestižní zahraniční publikační činnosti
Předmětem podpory z FPVZ je zejména:
- účast na jednáních mezinárodního týmu připravujícího zahraniční publikaci, jednání
s vydavatelem apod.

1

Učitel či doktorand z fakulty vyučuje.

2

Učitel či doktorand z fakulty je účastníkem (aktivním) vzdělávacího programu.
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-

úhrada nákladů na překlady či jazykové korektury překladů.

Maximální výše podpory může činit 15 tis. Kč.

2.6 Podpora nových kontaktů s zahraničními partnery
Předmětem podpory z FPVZ je zejména:
-

úhrada nákladů spojených s návštěvou zahraničního partnera

Maximální výše podpory může činit 25 tis. Kč.

3 Organizační zabezpečení
3.1 Žádosti o podporu
(1) Žádosti se podávají na formuláři – viz příloha 1
(2) Vedle priorit uvedených v bodu 2.1 odstavec (3) mají prioritu žádosti dříve podané před
žádostmi podanými později.
(3) O přiznání podpory rozhodují společně proděkanka pro zahraniční vztahy a proděkan pro
vědu, konečnou instancí je děkan fakulty.
(4) Uspokojeny mohou být pouze žádosti, které splňují výše uvedené podmínky, a to
maximálně do výše vytvořeného FPZV.

4 Závěrečná ustanovení
Tato směrnice fakulty je nová, nenahrazuje žádný dosavadní předpis. Vstupuje v platnost
dnem 1. května 2008.

6 Přílohy
Příloha 1 - formulář Žádosti o podporu
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Žádost o podporované zahraniční aktivity
Žadatel/é:
Podporovaná zahraniční
aktivita:

(zaškrtněte)

 harmonizace pedagogické činnosti s předními
zahraničními vysokoškolskými pracovišti,
 rozvoj mezinárodní výzkumné činnosti,
 rozvoj studentských zahraničních kontaktů,
 rozšíření prestižní zahraniční publikační činnosti.

Specifikace zahraniční
aktivity:
Místo:
Zahraniční partner:
Požadovaná podpora:

- cestovné
- ubytování
- diety
- ostatní

Datum a podpis:

