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Mobility studentů. Plánován výjezd dvou 

studentů z Česka a dvou studentů z Francie 

Tvorba učebních textů v angličtině. Plánováno 

pokrytí dvou třetin výuky učebními texty. 

Akreditace nových předmětů.  

Bilance další spolupráce 

Smlouva o Double Degree studiu. 

Propagace Double Degree studia. Nábor 

studentů 

CÍLE PROJEKTU v roce 2010 



Dva studenti z Francie studují v nultém 

přípravném roce v Česku, podle 

navržených studijních plánů.  

Jeden student magisterského studia a 

jeden student doktorského studia studovali  

v roce 2010 ve Francii. Dva studenti 

bakalářského studia vyjedou v únoru do 

Francie. 

 

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A 

VÝSTUPY PROJEKTU 

 



Tvorba učebních textů v angličtině.  

Předměty vyučované na FEL ZČU byly 

pokryty ze dvou třetin učebními texty. 

Zbylá třetina bude dopracována v roce 

2011. Spolu s učiteli se na přípravě 

učebních textů podílí též vybraní studenti. 

Pro Double Degree studium nebyly 

akreditovány nové předměty. Studium je 

pokryto předměty již akreditovanými  

   

   

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A 

VÝSTUPY PROJEKTU 

 



Spolupráce s ESIEE Paris byla 

prohloubena v těchto oblastech: 

Výuka 
o zadání společných diplomových prací  

o zadání společných semestrálních projektů  

Výzkum & vývoj 
o práce na společných projektech 

Dalším společně uvažovaným projektem 

je Mundus podrobnosti na www stránkách. 

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A 

VÝSTUPY PROJEKTU 

 



Smlouva o Double Degree studiu. 

Po několika kolech korekcí byla smlouva 

odsouhlasena právním oddělením ZČU, 

Oddělením zahraničních vztahů, 

prorektorkou pro pedagogickou činnost a 

podepsána v českém a anglickém jazyce 

rektorem ZČU a ředitelem ESIEE. 

  

 

 

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A 

VÝSTUPY PROJEKTU 

 



Byla vytvořena propagační brožurka 

Double Degree studia a rozšířeno 

podvědomí o zahraničním studiu tohoto 

typu mezi studenty FEL ZČU na besedách 

o zahraničním studiu a při výuce. 

Propagaci studia též podporují webové 

stránky projektu na adrese: 

http://www.dd-uwb-esiee.zcu.cz/ 

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A 

VÝSTUPY PROJEKTU 

 



DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A 

VÝSTUPY PROJEKTU 

 Koordinační schůzky. 
V roce 2010 byly uspřádány dvě,            
v termínech  
Čtvrtá koordinační schůzka 9.4.2010 

Pátá koordinační schůzka 22.10.2010 

Na začátek roku 2011 je plánována 
závěrečná hodnotící schůzka všech 
účastníků projektu. 



DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A 

VÝSTUPY PROJEKTU 
 Čtvrtá koordinační schůzka českého týmu řešitelů a 

zástupců francouzské strany, konaná 9.4.2010 na 
Fakultě Elektrotechnické Západočeské Univerzity v 
Plzni. 
Na schůzce byly blíže specifikovány a projednány  
tyto body: 

 příprava smlouvy o Double Degree studiu  

 podmínky uvedené ve smlouvě:  

 tříleté magisterské studium  

 18 měsíců studia ve Francii  

 Pro minimálně 2 studenty studium zdarma, další na recipročním 

principu, popř. plátci  

 Požadavek na jazykové schopnosti v angličtině (TOEFL)  

 Možnosti rozšíření portfolia o tato zaměření:  

 dopravní elektrotechniku, nanotechnologie  



DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A 

VÝSTUPY PROJEKTU 
 Druhá koordinační schůzka českého a 

francouzského týmu řešitelů, konaná ESIEE 
Engineering Univerzity Paris EST v Paříži dne 
22.10.2010 
 Na schůzce byly blíže specifikovány a projednány  
tyto body: 

 Diskuze o průběhu řešení projektu  

 Poslední změny ve studijních plánech na ZČU a ESIEE  

 Doporučení týkající se úspěšného ukončení grantu  

 Prezentace a diskuze o jednotlivých krocích stanovených v projektu  

 Závěrečná revize smlouvy  

 Prezentace a diskuze o budoucích plánech a možnosti rozšíření 

projektu do Mundus programu.   



PŘEHLED O ČERPÁNÍ DOTACE 

A VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ 
Položka Přidělená 

dotace (tis. Kč) 

Čerpání dotace 
(tis. Kč) 

Zdůvodnění čerpání, 

změny  v čerpání 

1. Kapitálové finanční prostředky 

celkem 

160 160 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 

(SW, licence) 

0 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení) 

0 0 

2. Běžné finanční prostředky celkem 160 160 

Mzdové náklady: 70 70 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 15 52 Navýšení z dohod do mezd 

2.2 Odměny dle dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr 

50 0 Přesun do 2.1, členové týmu 

jsou interní pracovníci, a do 2.3 

2.3 Odvody na sociální a zdravotní 

pojištění a na tvorbu soc. fondu 

5 18 Navýšení z dohod do mezd 

Ostatní: 90 90 

2.4 Materiální náklady (vč. drobného 

majetku) 

5 5 

2.5 Služby a náklady nevýrobní 5 5 

2.6 Cestovní náhrady 20 20 

2.7 Stipendia 60 60 



ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  

 
 Konstatování, že ze strany ESIEE je zájem o vytvoření 

společného studijního programu 

 Podaří-li se studijní program spustit je zájem o 
prohlubování vzájemně výhodné spolupráce ve formě 
doktorského studia pod dvojím vedením 

 Dále je zájem o společné projekty z oblasti 
průmyslového výzkumu a vývoje 

 Při dostatečném počtu zájemců i z třetích zemí 
doporučujeme rozšířit výuku o platící studenty 

 Pro české studenty hledat možnosti stipendií  

 Pro pedagogy účastnící se tohoto studijního programu 
vytvořit pracovní podmínky takové, aby byli motivováni 

 



ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  

 
 V neposlední řadě bych na tomto místě rád poděkoval 

všem členům týmu, kteří se podíleli na řešení projektu 
jmenovitě:  

 Prof. Ing. Jiří Pinker. CSc.  garant oboru EI, pedagogické záležitosti 

 Doc. Ing. Jiří Hammerbauer Ph.D.  děkan FEL, pedagogické záležitosti 

 Doc. Ing. Josef Hrušák CSc.  pedagogické záležitosti 

 Doc. Ing. Štěpán Rusňák CSc.  proděkan pro pedagogické záležitosti 

 Doc. Ing. Jiří Tupa   pedagogické záležitosti 

 Ing. Radek Holota Ph.D.  zástupce řešitele  

 Ing. Václav Koucký CSc.  pedagogické záležitosti 

 Ing. Petr Krist Ph.D.   pedagogické záležitosti 

 Ing. Vladimír Pavliček   pedagogické záležitosti 

 Ing. Martin Poupa Ph.D  pedagogické záležitosti 

 PhDr. Eva Pasáčková CSc.  prorektorka pro pedagogické záležitosti 

 Ing, Hana Rendlová   konzultace administrativních záležitostí 

 Ing. Jan Bartovský   doktorand, struktura a úroveň fr. studia ESIEE 

 Bc. Dominik Schneider  Mgr. Student, struktura a úroveň studia na ZČU 

 Štěpán Bláha   BC. student, pomoc při tvorbě studijních textů  

 Matěj Kubička   BC. student, pomoc při tvorbě studijních textů 



Díky finančním prostředkům rozvojového 

projektu „Double Degree“ mohl být v roce 

2009 vytvořen tým, který vytvořil dobré 

počáteční podmínky pro vytvoření 

studijního programu typu DOUBLE 

DEGREE 

Na základě získaných zkušeností bude 

možno pokračovat ve společných 

projektech, např. projektu MUNDUS 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  

 


