
  JAK VYTVOŘIT ÚSPĚŠNÝ PROJEKT SÍTĚ  
 
 
Základní informace najdete na www.ceepus.info 
 (CEEPUS – legal basis - Agreement, Annex I; CEEPUS at a glance). 
 
Krok 1. Najděte partnerské univerzity a vytvořte projekt činnosti sítě včetně 

výměnných aktivit. Termíny programu CEEPUS najdete na domovské stránce 
CEEPUS www.ceepus.info v sekci The CEEPUS Year. 

 
Krok 2. Zvolte jednu z univerzit jako koordinátora sítě – ostatní univerzity budou v síti 

partnery. Koordinátor podává přihlášku a zprávy o činnosti sítě. 
 
Krok 3. Partneři a koordinátor se registrují a potom koordinátor vyplní ve spolupráci 

s partnerskými univerzitami online přihlášku sítě. Přihláška se stejně jako 
mobility sítě a zprávy o činnosti sítě podává pouze online. 

 
Krok 4. Dokumentace sítě: koordinátor a partneři sítě obstarají Letter of Endorsement 

(týká se poplatků za studium, uznávání studia a požadavku šesti učebních 
hodin týdně pro mobilitu učitelů; podepisuje rektor) a Letter of Intent (týká se 
uznávání studia; podepisuje děkan).  

 
Krok 5. Koordinátor sítě zkontroluje správnost vložených dat a odešle elektronickou 

přihlášku sítě včetně naskenovaných dokumentů; Letter of Endorsement a 
Letter of Intent s razítkem a podpisem si uschová pro případnou kontrolu. 

 
 
 
Několik  tipů pro vytvoření co nejúspěšnějšího projektu: 
 
Co vzít v úvahu k aktivitám  sítě? 
Co je hlavním cílem plánované sítě? Co chceme prostřednictvím sítě nabídnout? Co mohou 
jednotlivé zúčastněné univerzity nabídnout odlišného? Jak bude zajištěno vzájemné uznávání 
studia a kontrola kvality? Jaké jsou plánované výměnné aktivity? (Traffic Sheet předkládá 
každá zúčastněná univerzita.)  
 
Nad čím se zamýšlejí experti Národní a Mezinárodní komise? 
Národní i Mezinárodní hodnotící komise projekty posuzují podle CEEPUS Scoring System 
(na www.dzs.cz/ceepus   v Projektech sítí): 
Country factor – za každou zúčastněnou zemi v síti je skóre 1x násobeno. 
Mobility factor – je třeba preferovat tří až čtyřměsíční pobyty pro studenty bakalářského a 
magisterského studijního cyklu a hlídat počet přijímaných studentů a učitelů. 
Coordination points. 
Partner points. 
Pokud o projekt nemají zájem členské země CEEPUS, nemá naději projekt získat. 
 



 
 
Další tipy 
• Na domovské stránce CEEPUS www.ceepus.info lze najít již fungující sítě - The CEEPUS 

Network. Než budete vytvářet vlastní projekt, zvažte, zda se můžete k některé z nich 
připojit. 

• Důkladně připravte podklady k vyplnění přihlášky. 
• Před lhůtou odevzdání projektů sítí je třeba dát pozor na aktuální požadavky ústřední 

kanceláře CEEPUS, eventuálně aktuální formuláře. 
• Nepreferují se ani velké, ani malé sítě. 
• Prakticky se jedná o spolupráci mezi katedrami, i když právně se spolupráce v rámci sítí 

CEEPUS účastní jednotlivé vysoké školy; jako koordinátor/partner může pracovat 
jakýkoli vysokoškolský učitel. 

• Stipendijní měsíce pro jednotlivé VŠ nejsou stejné, ale incomings a outgoings jsou v 
určité rovnováze. 

• Je třeba dbát na získávání kreditů, a to i v případě letních škol, a patřičně to v  přihlášce 
zmínit, aby bylo zřetelné, že s tím síť počítá. 

• Je nutné zdůraznit přípravu Joint Degrees, i v počátečním stadiu. 
 
Pro pokračující sítě: 
Pokud žádáte o prodloužení činnosti stávající sítě, posíláte dokumenty pouze pro nově 
připojené univerzity; parametry úspěchu – naplnění kvót, zpětná vazba ze Student Mobility 
Reports, příprava Joint Degrees, ocenění, koordinační setkání – využití zbývajících měsíců 
probíhajícího akademického roku.  
Je v plánu přidělovat body za vynikající koordinační práci v  síti. 
 
Červen 2007 


