VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ
UNIVERZITA BRNO

Rozvojový projekt na rok 2013
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

2 b)

Podprogram:

Podpora mobilit studentů

Název projektu: Posílení mobilit studentů VFU Brno do zemí mimo EU
Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 1.1.2013

Do: 31.12.2013
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

Požadavek

3000

3000

Čerpáno

3000

3000

V tom kapitálové finanční
prostředky:

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.

Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.

Fakulta/Součást

Farmaceutická fakulta

Farmaceutická fakulta

Adresa/Web:

Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno / www.vfu.cz

Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno / www.vfu.cz

Telefon:

602117059

602117059

E-mail:

zemlickam@vfu.cz

zemlickam@vfu.cz

Jméno rektora:

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, Ph.D., MBA

Podpis:

Podpis:
Datum:
Razítko školy:

1

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.
1. Zvýšení podpory mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. – Splněno úplně. Studenti VFU navštívili 26
zahraničních pracovišť.
2. Získání nových zahraničních znalostí a praktických zkušeností studentů VFU, které pomohou zvýšit
uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. – Splněno úplně. Studenti navštívili špičková akademická
pracoviště v rozvinutých zemích, kde získali nejnovější zkušenosti z oboru (USA. Kanada, Čínská
republika, Austrálie), významná akademická pracoviště ve státech, které hrají ve světě stále
významnější roli (Izrael, Brazílie, Rusko, Kazachstán, Turecko, Indonésie) a země, ve kterých získali
poznatky a praktické zkušenosti v oblastech, na které mají být připraveni, ale v naší zemi je jejich
výskyt jen epizodní nebo které jsou u nás již zapomenuty (Egypt, Jemen, Jordánsko, Srbsko,
Thajsko).
3. Zkvalitnění vzdělávání studentů VFU. – Splněno úplně. VFU Brno, soustavně rozšiřuje mobility
studentů na zahraniční akademická pracoviště, aby poskytovala co nejkvalitnější vzdělání.

Plnění
kontrolovatel
ných výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1.
2.

3.
4.
5.
Změny
v řešení

Rozvoj stávajících mezinárodních kontaktů pro mobilitu. – Splněno úplně. Studenti navštívili School
Veterinary Medicine Purdue (USA) a Kazašskou národní lékařskou univerzitu v Almaty
(Kazachstán), se kterými měly fakulty dohody o výměně studentů už z minulosti.
Navázání 10 nových kontaktů pro mezinárodní mobilitu. – Splněno úplně. Bylo navázáno 24
nových kontaktů, z nich 14 je doloženo formálními smlouvami o spolupráci a výměně studentů
• University of Mississippi, National Center for Natural Products Research, School of Pharmacy,
USA
• Board of Trustees of the University of Illinois, USA
• Cornell University College of Veterinary Medicine, Ithaca, USA
• Department of Small Animal Clinical Sciences, University of Florida, USA
• Damanhour University, Arab Republic of Egypt
• Afyon Kocatepe University, Faculty of Veterinary Medicine, Turecko
• Bezmialem Vakif University, Faculty of Pharmacy, Turecko
• Prince of Songkla University, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Thajsko
• Ben Gurion University, French Associates Institute for Agriculture and Biotechnology of
Drylands, Izrael
• Koret School of Veterinary Medicine, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food &
Environment, Hebrew University of Jerusalem. Izrael
• Tashkent Pharmaceutical Institute, Uzbekistán
• Jordan University of Science and Technology, Faculty of Pharmacy
• Sana’a University, Jemenská republika
• Faculty of Veterinary Medicine, Udayana University, Denpasar. Indonézie
Výběr účastníků 1. kolo. – Splněno. Výběr proběhl na fakultách v únoru 2013.
Výběr účastníků 2. kolo. – Splněno. Výběr proběhl na fakultách v červnu 2013.
Zahraniční pobyty účastníků v rozsahu nejméně 200 studentotýdnů s minimální délkou pobytu 4
týdny – Splněno úplně. Do zahraničí vyjelo 51 studentů v celkovém rozsahu 294 studentotýdnů.

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.
Jednotlivé změny (přidejte řádky podle
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na
č.
potřeby)
MŠMT)
FVL a FVHE nečerpaly cestovné pro navázání
Nevyčerpané prostředky na cestovní náhrady
nových kontaktů, FaF tyto prostředky
1
byly převedeny do položky Stipendia
nedočerpala. K jejich převodu do položky
Stipendia není souhlas MŠMT nutný.
2
3
4

2

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.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem
1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

1.3

Stavební úpravy

2. Běžné finanční prostředky celkem

Čerpání dotace
(v tis. Kč)
0

3000

3000

261

261

89

89

400

106

2250

2544

3000

3000

Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky
3

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek) – odměny realizačního týmu

2.3

Povinné odvody pojistného z vyplacených odměn

2.6

2.7

Cestovní náhrady na zahraniční cesty za účelem rozvoje stávajících a navázání nových
kontaktů pro mobilitu podle platných interních předpisů VFU pro služební cesty.
Stipendia účastníků zahraničních mobilit jako příspěvek na cestovní a pobytové
náklady.
První část těchto nákladů tvořila letenka, pořízená v souladu s pravidly účelnosti a
hospodárnosti administrativní pracovnicí v součinnosti se studentem.
Druhou část – pobytové náklady –tvořila částka 250 Euro/týden na ubytování a stravu
studenta.
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Částka (v tis. Kč)
261
89
106

2544

