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Rozvojový projekt na rok 2009 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program na podporu oboustranné mobility studentů a pracovníků vysokých škol 

Podprogram: d) podpora mezinárodní mobility studentů vysokých škol 

Název projektu: 
Mobilita studentů VŠE v Praze formou „free movers“ 

 

Období řešení projektu: Od: leden 2009 Do: prosinec 2009 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
Z toho běžné finanční 
prostředky: 

Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1 500 1 500  

Čerpáno 1 500 1 500  

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: prof. Ing. Hana Machková, CSc. Ing. Dana Brázdová 

Podpis:   

Fakulta/Součást Rektorát Rektorát 

Adresa/Web: www.vse.cz www.vse.cz   

Telefon: 224 095 799 224 098 555 

E-mail: machkova@vse.cz brazdova@vse.cz 

 

Jméno rektora: 
 
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Cíle projektu 
Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, 
proč splněn nebyl. 

  
Zvýšení počtu vyslaných studentů na studijní pobyt do zahraničí. 
Cíl splněn. Projekt Free movers využilo v roce 2009 celkem 31 studentů bakalářských a navazujících 
magisterských studijních programů a 2 doktorandi. Studenti absolvovali semestrální studijní pobyt v 
19 zemích světa. Studenti vyjeli na zahraniční školy, se kterými VŠE nemá uzavřeny reciproční 
smlouvy. Výrazným úspěchem bylo zapojení všech 6 fakult do projektu, a tudíž zvýšení počtu 
vyslaných studentů fakult, které jsou obvykle méně úspěšné při výběrových řízeních na výměnné 
studijní pobyty.  

Fakulta Počet vyslaných studentů 
Fakulta financí a účetnictví 2 
Fakulta mezinárodních vztahů 13 
Fakulta podnikohospodářská 5 
Fakulta informatiky a statistiky 5 
Národohospodářská fakulta 6 
Fakulta managementu 2 

 
 

Plnění 
kontrolovatelných 
výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, 
proč splněny nebyly. 

 Počet  vyslaných studentů : 33. 
Celkem bylo na semestrální výměnný pobyt vysláno 33 studentů. Po vyčerpání prostředků 
z Rozvojového projektu využila VŠE v Praze pro dofinancování Stipendijní fond (232 000 Kč). 

Země Počet studentů 

Austrálie 1 

Dánsko 1 

Francie 2 

Island 1 

Itálie 1 

Kambodža 1 

Kanada 1 

Lichtenštejnsko 2 

Mauritius 1 

Mexiko 2 

Německo 2 

Nizozemí 2 

Norsko 5 

Portugalsko 1 

Rakousko 1 

Španělsko 3 

Turecko 1 

UK 1 

USA 4 
 

Změny  
v řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o 

jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti 

na  MŠMT) 

Přehled o 
pokračujícím 
projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již 

bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do 

budoucna. 
 

Rok realizace 
Čerpání fin. prostředků 

(souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

 

 

 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 


