
 

  

 

 

Studium cotutelle v rámci Aliance 4EU+ 

 

 

Aliance 4EU+ zahrnuje kromě UK i Københavns Universitet, Sorbonne Université, Universität Heidelberg, 

Università degli Studi di Milano, Uniwersytet Warszawski a nově také Université de Genève. Jednou 

z klíčových oblastí a strategických priorit univerzitní aliance 4EU+ je rozvoj inovativních vzdělávacích 

mechanismů a odborná spolupráce napříč všemi partnerskými institucemi. 

Do tohoto rámce spadá i dvojí vedení disertačních prací (tzv. cotutelle), v rámci kterého má dotyčný student 

jednoho školitele z UK a jednoho školitele ze zahraniční vysoké školy a standardně je jeho povinností strávit 

část studia na obou institucích. Vzhledem k odborné reputaci a prestižnímu statusu sdružených vysokých škol 

narůstá zájem studentů o tento typ spolupráce v rámci tohoto uskupení. Tento poster proto uvádí nejčastější 

dotazy na provázanost studia cotutelle a aliance 4EU+ spolu s formulací stručných odpovědí. 

 

1) Pokud budu studovat cotutelle s nějakých z partnerských univerzit, dostanu finanční příspěvek? 

V tuto chvíli aliance automaticky finanční prostředky pro studium cotutelle nenabízí, lze nicméně žádat o 

prostředky v rámci různých výzev a soutěží, jež se v rámci aliance vyhlašují. Stejně tak je možno postupovat 

jako v případě běžných dohod cotutelle a využívat kromě Fondu mobility UK i finanční programy na podporu 

mobility v rámci jednotlivých fakult (kromě klasických fondů mobilit i programy PROGRES, další 

vnitrofakultní soutěže, program Erasmus+) či k tomu určenou část rozpočtu grantového projektu (GAČR, 

TAČR, GAUK, SVV, PRIMUS, UNCE...), je-li student jeho součástí. Podporu v tomto ohledu může poskytnout 

i zahraniční (partnerská) instituce a další nezávislé fondy a nadace (typicky například Francouzský institut 

v Praze aj.). 

2) Je pro stávající studenty doktorských studijních programů UK nějakým způsobem zjednodušeno 

přijímací řízení na ostatních vysokých školách v rámci aliance 4EU+? 

Pro možnost uzavření dohody cotutelle je nezbytné projít standardním přijímacím řízením na obou 

partnerských VŠ a zapsat se ke studiu. Dohodu o společném vedení disertační práce je možné uzavřít až poté. 

3) Jaký diplom či diplomy obdržím po absolvování studia cotutelle v kooperaci mezi UK a jedním 

z partnerů z aliance? 

Po úspěšné obhajobě disertační práce obdrží kandidát doktorský titul (společně udělený oběma institucemi), a 

poté jeden vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu od každého partnera. 

4) Jaký benefit představuje aliance 4EU+ pro přípravu dohod cotutelle? 

Hlavním benefitem pro potenciální zájemce je intenzivní propojování akademiků a pracovišť sdílejících 

odborné postupy a zájmy. Projekt 4EU+ může tedy pomoci především těm zájemcům a studium ve formě 

cotutelle, kteří stojí o zahraniční spolupráci, ale sami nedisponují kontakty, které by jim umožňovaly tuto 

spolupráci domluvit s konkrétními akademiky podobného zaměření. Klíčovým rámcem pro navazování 

odborné spolupráce je pak seznam tzv. „flagshipů“, tedy vlajkových badatelských oblastí, které aliance rozvíjí 

a které sdružují renomované odborníky napříč rozmanitým spektrem akademických obcí všech zahrnutých 

institucí. Přehled těchto okruhů spolu s odpovědným koordinátorem za UK je uveden na webu aliance (www. 
4euplus.eu). 

 

V případě zájmu o doktorské studium pod dvojím vedením ve spolupráci s akademiky z některé z partnerských institucí 

projektu tedy neváhejte konzultovat web aliance www.4euplus.eu. Metodickou supervizi procesu uzavírání dohod cotutelle 

na UK má v gesci Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací RUK, jehož pracovník Mgr. Jan Potoček 

(jan.potocek@ruk.cuni.cz) Vám rád zodpoví všechny dotazy na provozní a procesní stránku věci. 
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