
Vážení žadatelé o příspěvky z Fondu mobility a POINTu,  

 

kolegium rektora konané dne 24. 3. 2020 rozhodlo o zrušení jarního kola Fondu mobility UK a 

také o zrušení jarního kola Podpora internacionalizace UK (POINT) pro rok 2020. 

 

Jarní kola obou soutěží se tedy letos nekonají, což znamená, že na rektorátní úrovni Vaše žádosti 

o příspěvek z Fondu mobility nebudou podpořeny, žádat v rámci POINTu nebude v jarním kole 

vůbec možné.  

 

Vaše žádosti se fakulta vynasnaží podpořit z jiných zdrojů. O dalším postupu budete 

informováni.  

Novou žádost podávat nemusíte, využijeme dat z FM. 

Vaše nominace na mobilitu je stále platná a Vy můžete využít jedinečné možnosti studovat na 

jedné z našich partnerských škol.  Zároveň však vždy bude záležet na konkrétních opatřeních 

vlády ČR, Univerzity Karlovy a také partnerských univerzit v době, na kdy je Vaše mobilita 

naplánována.   

Podzimní kola Fondu mobility UK a POINTu zůstávají i nadále v platnosti. 

V případě dotazů se na nás můžete obrátit na e-mailové adrese studyabroad@fsv.cuni.cz.  

 

 

Dear applicants of the Mobility Funding UK and POINT,  

 

on 24 March 2020 Rector’s collegium decided to cancel the Spring round of the Mobility 

Funding UK and POINT for the year 2020. 

This means that the spring rounds are officially stopped and your applications for the 

Mobility Funding will not be supported on the rectorate‘s level. Spring round of the 

POINT for the year 2020 will not be open.  

The Faculty will do its best to find funds to support your application. (NO new application will 

be necessary). You will be informed about the next steps.  

Your mobility nomination remains valid and you can still take advantage of studying and at one 

of our partner universities and experience life abroad. Nevertheless please keep in mind that 

you have to obey the restrictions and rules approved by the Government of the Czech Republic, 

Charles University as well as the partner’s university and the government of their country.  

 

The autumn rounds of the Mobility Funding UK and POINT remain as planned. 

Should you have any questions please contact us on studyabroad@fsv.cuni.cz. 
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