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Program setkání
1. Úvodní slovo

2. Aktuální zprávy z Centra pro podporu e-learningu ÚK UK

Nabídka služeb centra a aktuality z provozu

Wikisystémy – prezentace publikace Otevřené vzdělávací zdroje

Virtual Exchange – poznatky z online kurzu Virtual Exchange and 

Transnational Erasmus+ Virtual Exchange Projects

3. Projekt 4EU+ 

4. Projekt Integrity

5. Diskuze, závěr
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Aktuální zprávy z Centra pro podporu 
e-learningu ÚK UK

1.

Nabídka služeb centra a aktuality z provozu

2. 

Wikisystémy – prezentace publikace Otevřené vzdělávací 
zdroje

3. 

Virtual Exchange – poznatky z online kurzu Virtual Exchange 
and Transnational Erasmus+ Virtual Exchange Projects



UK společně s

– University of Heidelberg

– Sorbonne University

– University of Warsaw

– University of Copenhagen

– Università degli Studi di Milano

4 flagshipy
1. Health and demographic change in an urban environment
2. Europe in a changing world: Understanding and engaging societies, 

economies, cultures and languages
3. Transforming science and society: Advancing information, computation 

and communication
4. Biodiversity and sustainable development

https://4eualliance.eu/4EU-1.html
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Cíle aliance
• spolupráce ve vzdělávací činnosti 

– hostování profesorů  
– výměna studentů = uznávání stud. povinností
– tvorba společných modulů / předmětů /stud. programů
– CŽV
– výměna dobré praxe v hodnocení kvality vzděl. činnosti atd.

• spolupráce ve výzkumu
– společné projekty 
– výměny Ph.D. studentů, postdoků …  

• spolupráce v technology transferu atd.



Co již probíhá?
• screening probíhajících věd. spoluprací 

• institucionální podpora - např. OR 3/2019 

20 podpořených projektů vědě i vzdělávání   

zapojené fakulty: 

– PřF, MFF, 1.LF, 2.LF, 3. LF, LFP, FaF

– FSV, PF, FF 

Projekt vedený UW (podpořený polskou agenturou NAWA): 
Academic Partnership for Innovation in Teaching and Learning
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Možnosti do budoucna

• navštivte weby https://4eualliance.eu

– možnost hledat partnery pro nové spolupráce

– mezinárodní grantové nabídky – NAWA s UW

– nabídka pro studenty, akademické pracovníky i THP

Např. pro studenty:
– nabídka letních škol i první studijní program 

4EU+ Alliance Flagship Degree Programme: An international Master - From
fundamental molecular biosciences to biotherapies

https://4eualliance.eu/
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Možnosti do budoucna

4EU+ aliance plánuje rozvoj spolupráce v oblasti 
DIGITAL EDUCATION

- výměna dobré praxe - v oblasti metod tvorby apod.

- sdílení obsahu 

- společná tvorba obsahu - společné moduly atd.
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Jak na to? 
• existující vědecká spolupráce – její transformace ve 

spolupráci nad společnou vzdělávací činností

• hledání nových partnerů – partnering tool na webech 4EU+ 
aliance

• nová letní škola / stávající letní škola nabízená 4EU+ 
– OR 35/2018 POINT

… a mnoho dalších cest … 

S dotazy se neváhejte obracet na Evropské centrum nebo 
milena.kralickova@ruk.cuni.cz.

mailto:milena.kralickova@ruk.cuni.cz


Děkuji za pozornost



POZVÁNKA:
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. 

12. 6. 2019
Název: Didaktika e-learningu

Anotace: Cílem setkání je diskutovat aktuální trendy v oblasti didaktiky tvorby e-
learningových materiálů, relizace e-learningových kurzů a využití e-learningu v různých 
typech vzdělávání.

• Formy e-learningu a aktuální trendy
• Didaktické zásady při přípravě on-line kurzů
• Role tutora v on-line kurzu
• Autorská tvorba v e-learningu
• Struktura on-line kurzu
• Multimediální komponenty on-line kurzu
• Interaktivní prvky v on-line kurzu
• Příklady dobré praxe

Bližší informace budou rozeslány a umístěny na web ÚK UK a Centra CŽV…



POZVÁNKA: 
MUDr. Dan Rajdl, Ph.D. 

19. 6. 2019
Název: 3 zásady efektivního e-learningu

Anotace: Hlavním tématem semináře bude praktická inspirace, jak 
efektivně používat e-learning. 

Soustředíme se na:
• význam definování výsledků učení v e-learningu
• tvorbu a použití moderních studijních materiálů (ozvučené prezentace, 

videa, záznamy přednášek
• možností testování studentů – tvorba otázek, sestavování testů, 

analýza testových otázek

Bližší informace budou rozeslány a umístěny na web ÚK UK a Centra CŽV…


