STŘEDA
7. 11.

VELKÝ SÁL

10:00 – 10:30

20 let mezinárodního vzdělávání v ČR
Slavnostní zahájení
Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF,
MŠMT
Dana Petrova, ředitelka DZS

10:30 – 11:30

Proč Česká republika potřebuje mezinárodní vzdělávání?
Úvodní panelová diskuze
Lenka Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku, UK
Jaroslav Miller, rektor UP
Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého
školství, vědy a výzkumu, MŠMT
Moderátor: Don Sparling, MU

11:30 – 12:00

International Education in Europe
Current trends and challenges in the field of
internationalization of the HE sector from the point of view
of the European Association for International Education.
Markus Laitinen, bývalý prezident European Association for
International Education

LABORATOŘ

OBĚD

12:00 – 13:00

13:00 – 13:40

SÁL ERASMUS/DZS

EAIE Barometer
The main outputs of the study mapping the current state of
internationalization of the HE sector in Europe.
Markus Laitinen, bývalý prezident European
Association for International Education

Monitorovací seminář Erasmus+ pro vysoké školy
(Uzavřený seminář pro institucionální koordinátory)

Bridging the Gap: A Student Services Approach to
International Education
Explore ways in which universities may attract
international students through providing a
comprehensive international Education experience.
Katherine Ford, Director of International Programs,
FF UK
Imogen Davidson White, Erasmus+ incoming
coordinator, FF UK
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13:45 – 14:25

VELKÝ SÁL
Fulbrightův program - nástroj akademických výměn i
podpora internacionalizace
Přínosy Fulbrightových stipendijních programů a dobré
praxe při využití zkušeností absolventů programu
k dlouhodobé mezinárodní institucionální spolupráci.
Hana Ripková, výkonná ředitelka Komise. J. Williama
Fulbrighta
Andrea Semanová, koordinátorka programů Komise J.
Williama Fulbrighta

Monitorovací seminář Erasmus+ pro vysoké školy
(Uzavřený seminář pro institucionální koordinátory)

LABORATOŘ
Zahraniční mobility: jak studenty nadchnout a
pomoci jim překonat obavy
Jak studentům pomoct odbourat obavy spojené s
účastí na zahraničních mobilitách a co pro to může
udělat vysílající univerzita?
Jiří Preis, proděkan pro vnější vztahy a
internacionalizaci, FEK ZČ

OBČERSTVENÍ

14:25 – 14:55

14:55 – 15:35

SÁL ERASMUS/DZS

Studentské spolky a univerzita. Kráska a zvíře?
Nastavení přínosné spolupráce zahraničních oddělení a
studentských spolků. Interaktivním způsobem bude
prezentován vzorový model spolupráce, který představí
konkrétní možnosti řešení.
Alexandra Spurná, Incoming Student Coordinator, ČVUT
Lukáš Pospíšil, manažer internacionalizace ČZU
Margarita Kuvaldina, Education Officer ESN CZ

Jak překonat jednu z bariér výjezdů:
Uznávání mobilit v Erasmu
Problém uznávání předmětů, či praxe z Erasmu+ je
stále aktuální a je jednou z bariér mobilit. Představení
osvědčených modelů pro efektivnější uznávání.
Lenka Stejskalová, prorektorka pro zahraniční vztahy,
ŠAVŠ
Linda Filáčková, zástupkyně vedoucí Oddělení
zahraničních styků, VŠE
Martin Vašek, vedoucí oddělení pro mobilitu, MU

Krizová komunikace se studenty
Krizová komunikace v rámci péče o studenty.
Preventivní opatření u přijíždějících studentů a řešení
krizových situací u vyjíždějících studentů.
Lucie Koutková, vedoucí Zahraničního oddělení, TUL
Lenka Škrábalová, vedoucí Odboru zahraničních
vztahů, UK
----------Evropský sbor solidarity: Nový evropský program
pro mládež
Iniciativa EU, jejímž cílem je umožnit mladým
Evropanům poskytovat pomoc potřebným, podílet se
na řešení společenských problémů a zasadit se o
inkluzivnější společnost.
Petra E. Votočková, vedoucí odboru pro mládež, DZS
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SÁL ERASMUS/DZS

LABORATOŘ

How to Facilitate Visa Procedure to Foreign Students
in the Czech Republic?
Students from the countries outside the EU are
required to apply for a visa as a part of entry
formalities. The panelists will discuss the current
practice as well as a new concept (called Režim
Student) which has been used to facilitate visa
procedures for selected students.
Ivana Herglová, Erasmus Institutional Coordinator, UK
Šárka Marušáková, Visa Department, Ministry of
Foreign Affairs of the Czech Republic
Tereza Kotásková, Department of Higher Education,
MŠMT
Imane Hmiddou, international student

Erasmus Going Digital!
The „Erasmus Going Digital!“ presentation will focus
on Erasmus Without Paper, the Erasmus+ App as well
as the Online Learning Agreement on the Erasmus+
mobility.
Joao Bacelar, EUF

15:40 – 16:20

Od skupiny „Erasmáků“ po integrální součást studia: stav
a trendy internacionalizace doma na českých vysokých
školách
Panelová diskuse se bude zabývat současným stavem
internacionalizace doma na vysokých školách v ČR,
chápáním "internacionalizace doma" v akademické obci a
trendy v této oblasti.
Dana Brázdová, vedoucí Oddělení zahraničních styků, VŠE
Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti, UK
Lenka Škrábalová, vedoucí Odboru zahraničních vztahů, UK
Pavel Mokrý, prorektor pro vědu, výzkum a zahraničí, TUL
Lucie Koutková, vedoucí Zahraničního oddělení, TUL
Renata Tomášková, prorektorka pro mezinárodní vztahy,
OU
Ivana Adamíková, vedoucí International Office, OU

16:25 – 17:00

Spuštění kampaně na podporu mobilit
Představení národní kampaně na podporu mobilit do
zahraničí.
Lucie Durcová, vedoucí informačního a komunikačního
oddělení, DZS
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VEČERNÍ PROGRAM
La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7

18:00 – 20:00

VEČEŘE, VÝSTAVA KOMIKSŮ

20:00 – 21:00

ERASMUS TALKS

21:00 – 22:00

KONCERT YVONNE SANCHEZ

ČTVRTEK
8. 11

9:30 – 10:10

VELKÝ SÁL
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Supporting, Measuring and Evaluating
Internationalization at UPOL
Presentation focuses on centralized approaches related to
supporting, measuring and evaluating internationalization
at Palacky University in Olomouc by means of several
instruments: annual institutional data analysis, online
tools, structural funds, etc.
Dalibor Mikuláš, Head of International Relations Office, UP

Jak na úspěšná strategická partnerství v Erasmu+
Panelové diskuze se zúčastní zástupci tří vysokých
škol, kteří úspěšně realizují projekt Erasmus+
Strategické partnerství Klíčové akce 2. V diskuzi se
zástupcem národní agentury odpoví na dotazy týkající
se přípravy projektu, volby projektových partnerů a
úspěšného podání žádosti o grant.
Andrea Černá, VŠE
Kateřina Maršíková, TUL
Vít Pászto, MVŠO

Možnosti e-learningu ve vzdělávání zahraničních
studentů
Struktura a používání vhodně koncipovaných LMS
kurzů pro zahraniční studenty jako nástroj výrazně
zvyšující úspěšnost absolvování předmětu bez
výrazného vlivu jazykových schopností studenta.
Zdeněk Votruba, vedoucí Laboratoře výpočetních
aplikací, TF ČZU

Internationalization at ŠKODA AUTO University,
communication channels and talent programmes in ŠKODA
AUTO
Internacionalizace na ŠKODA AUTO University a spolupráce
s internisty z mimoevropských vysokých škol. Prezentace
příkladů spolupráce s firmou ŠKODA AUTO.
Barbora Bukovanová, koordinátorka zahraničního oddělení,
ŠAVŠ
Denisa Římalová, administrativní pracovnice, ŠAVŠ
Tomáš Dostál, specialista spolupráce s VŠ, Škoda Auto

Teorie a praxe vládních stipendií
Představení hlavních trendů a rysů poskytování
vládních stipendií napříč různými zeměmi světa a
změny v poskytování vládních stipendií v ČR pro
výběrový rok 2019/2020.
Josef Novotný, PřF UK
Ladislav Bánovec, ředitel Odboru mezinárodních
vztahů, MŠMT

Dopady programu Erasmus+ na jednotlivce:
Výsledky šetření fokusních skupin
Ukázka prvních výstupů realizované analýzy.
Motivace vysokoškoláků a přínosy programu
Erasmus+ v různých oblastech jejich života.
Hodnocení dopadů po skončení mobility a s
odstupem 10 let. Jak porozumět studentům, kteří se
žádné zahraniční mobility nezúčastnili?
Ivan Brhlík, vedoucí oddělení studií a analýz, DZS
-----------Internacionalizace studijních programů v informatice
a matematice
Při zavádění bakalářských a magisterských studijních
programů v angličtině je třeba vyřešit řadu důležitých
otázek: jak zajistit stejnou kvalitu kurzů v češtině i
angličtině, jak se vyrovnat s pozdními příjezdy
studentů z vízových důvodů, jak vybírat studenty do
anglických studijních programů nebo jak podporovat
studenty během jejich studia.
Vladislav Kuboň, proděkan pro koncepci studia, MFF
UK

10:15 – 10:55

10:55 – 11:25

OBČERSTVENÍ

LABORATOŘ

ČTVRTEK
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11:25 – 12:05

Propagace studia v zahraničí od Z (zápis do studia) po A
(Ambasador)
Zviditelnění zahraničních mobilit v průběhu celého studia a
především při nástupu studentů do 1. ročníku.
Zatraktivnění studia v zahraničí odstraněním
administrativních překážek včetně větší flexibility v uznání
předmětů (tzv. „mobility window“, příp. zahrnutí přímo
povinného výjezdu do studia).
Linda Filáčková, zástupkyně vedoucí Oddělení zahraničních
styků, VŠE
Pavlína Šenk Kopecká, koordinátorka zahraničních mobilit,
VŠE

EEA grants 2014-2021: What is in it for higher
education institutions?
Programme Education operated by DZS: This session
will help you to get to know the objectives of this
scheme and ways in which your institution can
participate. Bilateral relations with Island,
Liechtenstein and Norway in higher education area
will be covered as well.
Veena Gill, Senior Adviser, Diku

LABORATOŘ
Uznávání zahraničního studia v rámci přijímacího
řízení a jeho přínos pro internacionalizaci na
Univerzitě Karlově
Institucionální akreditace v roce 2018 umožnila UK
jako první vysoké škole v ČR provádět uznávání
předchozího vzdělání v rámci přijímacího řízení.
Pilotní fáze přinesla řadu poznatků a umožní
zefektivnění systému pro další období.
Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti,
UK

OBĚD

12:05 – 13:05

13:05 – 13:45

SÁL ERASMUS/DZS

Proces přípravy mezinárodní marketingové strategie
Ostravské univerzity
Jak postupuje Ostravská univerzita při přípravě
mezinárodní marketingové strategie, která má ambice
prostřednictvím marketingového mixu nastavit formy
komunikace vůči definovaným cílovým skupinám, nastavit
vnitřní řídící procesy a dosahovat vytyčené cíle?
Tomáš Drobík, proděkan pro vnitřní a vnější vztahy, PřF OU

Program AKTION — zkušenosti, výzvy a dosažené
úspěchy
Prezentace představí zkušenosti s mezinárodní
mobilitou v rámci programu AKTION, smysluplnost
různých forem podpory v rámci programu a jeho
význam pro instituce.
Stefan Michael Newerkla, Universität Wien
-----------Česko-rakouské poznávání prostřednictvím projektů
programu AKTION ČR - Rakousko
Náplní společných projektů MU a Universität Wien,
které vyvolaly mimořádné mediální ohlasy, bylo
terénní šetření v jihomoravském-dolnorakouském
regionu a exkurze zahrnující kraje Jihomoravský,
Vysočinu, Jihočeský a Prahu.
Milan Jeřábek, PřF MU

Mezinárodní spolupráce vysokých
škol a nové trendy podnikatelského
vzdělávání: projekt Entrepreneurship and
Communication in Multicultural Teams
Prezentace příkladu dobré praxe na projektu
„Entrepreneurship and Communication in
Multicultural Teams“, kterého se účastní studenti a
učitelé univerzit z ČR, Finska, Německa, Francie,
Belgie, Skotska a Polska.
Lubomír Nenička, OPF SLU

ČTVRTEK
8. 11

13:50 – 14:30

VELKÝ SÁL
Mobility Window: Hungarian Experience
In 2015, Hungary adopted a law stating that all new, to be
accredited, study programmes in Hungary, must have an
integrated mobility window in place as of 2019-2020. The
main objective of the presentation and the following
discussion is to raise awareness of mobility windows and
thus to eliminate their regulatory and (possible)
institutional burdens.
Szabolcs Bokodi, Head of Higher Education Unit, TPF

LABORATOŘ

CEEPUS summer and intensive course as a possible
road of international cooperation
The possibility of developing cooperation within the
framework of the CEEPUS program is an important
element of deepening university cooperation. CEEPUS
opens the possibility of cooperation among several
hundred universities in 16 member states for several
million students and academics in our region.
Michał Skowroński, Chief Specialist, NAWA
----------Nové cesty do Německa: Akademická informační
agentura představuje nové programy DAAD
Programy DAAD podporují mobility českých studentů,
doktorandů, vědců a také nabízí programy pro
rozšíření institucionální spolupráce mezi německými a
českými vysokými školami.
Lenka Drugová, pracovnice informačního centra,
DAAD

Enhance culture Exchange through international
students!
As social dimension of the Erasmus+ programme
becomes broader and more widely recognized, HEI's
can have a bigger social impact on their local
communities. We will discuss projects you can
participate in, benefits they have and how to involve
international students properly.
Margarita Kuvaldina, Education Officer ESN CZ
Wim Gabriels, SocialErasmus Project Coordinator,
Erasmus Student Network AISBL

OBČERSTVENÍ

14:30 – 15:00

15:00 – 16:00

SÁL ERASMUS/DZS

Future of Erasmus
Closing panel discussion
Francesca Maltauro, Policy Officer, European Commission
Stefan Zotti, Director General, ÖeAD, Vice-president, ACA
Szabolcs Bokodi, Head of Higher Education Unit, TPF
Wim Gabriels, Wim Gabriels, SocialErasmus Project
Coordinator, Erasmus Student Network AISBL
Moderátor: Christopher Medalis, International Education
Expert

