
 

 

 
 
 
 
Tisková zpráva 

 

26. 6. 2019, Praha 
 
Univerzita Karlova a Masarykova univerzita členy sítě prestižních Evropských 
univerzit! 

Univerzita Karlova vytvořila alianci 4EU+ společně s Kobenhavns Universitet, Ruprecht-Karls-Universitaet 
Heidelberg. Sorbonne Universite, Universita Degli Studi Di Milano, Uniwersytet Warszawski. V 
následujících letech se budou společně věnovat těmto klíčovým tématům: 

• Zdraví a demografické změny v městském prostředí 
• Evropa v měnícím se světě: pochopení a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků 
• Transformace vědy a společnosti vývojem v oblasti informací, digitalizace a komunikace 
• Biodiverzita a udržitelné životní prostředí 

Masarykova univerzita je v alianci EDUC společně s univerzitami Università degli Studi di Cagliari, 
Université Paris Nanterre, University of Pécs, Universität Potsdam a Université de Rennes 1. Společně si 
kladou za cíl intenzivně spolupracovat zejména v oblasti výuky, zavádění moderních výukových metod a 
posílení výměny studentů a pedagogů. 

O zařazení do sítě evropských univerzit se v České republice ucházelo celkem pět českých vysokých škol. 
Mimo úspěšně vybranou Univerzitu Karlovu a Masarykovu univerzita se o zařazení do sítě ucházela i 
Univerzita Palackého, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně. 

O zařazení do prestižní sítě Evropských univerzit si požádalo celkem 54 aliancí ze všech evropských 
členských zemí, ale i z Norska a Turecka. Aliance se skládají v ideálním případě z 5-8 partnerů, vybrané v 
aktuální výzvě získají podporu 5 miliónů eur na dobu 3 let. Rozpočet na první pilotní kolo je 85 miliónů 
eur s tím, že bude podpořeno 17 aliancí, složených ze 114 vysokoškolských institucí. Další kolo 
výzvy proběhne na podzim 2019. 

Výzva Evropské univerzity 2019 má pomoci ve vytvoření funkční sítě evropských univerzit.  „Univerzity    z 
různých států EU se zavazují k vytvoření podmínek, které posílí vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými 
institucemi aliance. Studentům i akademikům umožní taková spolupráce intenzivnější a snadnější kontakt s 
univerzitním prostředím a zároveň se tím posílí prestiž a konkurenceschopnost evropských vysokoškolských 
institucí,“ říká ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrova. 

Více informací najdete ZDE. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm?fbclid=IwAR1BHegGtMVZ_9SqJ5JZvffiy1Loimfb5KX4vG8ANAcTufXqcqzWn-leByA


 

 

 
 
 
 
Dům zahraniční spolupráce 

 
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. DZS zároveň 
administruje na národní úrovni vzdělávací programy mezinárodní spolupráce; zejména program Erasmus+ 
Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naerasmusplus.cz. Součástí DZS je 
rovněž evropská informační síť Eurodesk, která se podílí na těchto aktivitách. Více na www.eurodesk.cz 
 

   
  Pro více informací prosím kontaktujte:  
  Lucie Durcová  
  Vedoucí informačního a komunikačního oddělení  
  tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 
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