Pokyn děkana č. 02/1999
Vyslání pedagogů na zahraniční cesty v rámci meziuniverzitních dohod

1.

Meziuniverzitní dohody představují bilaterální smlouvy o vědecké a pedagogické spolupráci podepsané
mezi Univerzitou Karlovou a jednotlivými partnerskými univerzitami v zahraničí. Dohody uzavírá rektor a
konkrétní formy spolupráce s jednotlivými univerzitami vyplývají z příslušných podmínek jednotlivých
dohod. Jejich plnění se uskutečňuje pod záštitou příslušného prorektora.

2.

Vyslání v rámci meziuniverzitních dohod se uskutečňují na základě pracovních programů jednotlivých
pracovníků, kteří mají zájem o vyslání.

3.

Pracovní programy se předkládají v předem oznámeném termínu na Oddělení zahraničních styků a vědy
(dále jen OZSV) na univerzitním tiskopisu, který je k dispozici na OZSV. Pracovní programy by se neměly
podávat přímo na RUK bez vědomí OZSV.

4.

Pracovní programy musí být schválené vedením fakulty podpisem příslušného proděkana. V
nepřítomnosti proděkana pro zahraniční styky budou pracovní programy podepsány děkanem nebo jiným
proděkanem v zastoupení. Tento podpis vyřizuje OZSV.

5.

Vysláni mohou být pouze zaměstnanci fakulty. Pedagogové vyučující na dohodu nemohou být vysláni v
rámci meziuniverzitní dohody.

6.

V případě, že se pedagog při své zahraniční návštěvě domluví o jeho dalším možném vyslání, které má
být uskutečněno v rámci meziuniverzitní dohody, je povinen po návratu neprodleně informovat OZSV a
podat pracovní program na OZSV.

7.

V případech, kdy nebyl tento postup dodržen, veškeré finanční nároky vznikající na základě vyslání
(včetně případného recipročního nároku zahraničního partnera), budou hrazeny z prostředků vysílajícího
institutu.

Tato opatření platí pouze pro vyslání v rámci meziuniverzitních dohod. Vyslání uskutečněné na základě jiných
mezinárodních programů (TEMPUS, SOCRATES, apod.) nebo ze soukromé iniciativy pedagoga se řídí podle
platných pravidel příslušného programu.

Při jednotlivých vysláních se musí dále dodržovat dříve vydané interní předpisy ohledně organizace zahraničních
pracovních cest zaměstnanců UK FSV (příkaz děkana č. 14/92 k organizaci pracovních cest zaměstnanců fakulty,
pokyn děkana č. 1/95 k ohlašování a evidenci zahraničních cest a pobytů zaměstnanců fakulty, a pokyn děkana č.
3/98 k organizování zahraničních pracovních cest zaměstnanců fakulty).
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