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Mezinárodní zapojení

Spolupráce ČKR s Konferencemi rektorů zemí EU
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Nejdůležitější partnerství ČKR

Malé ohlédnutí: Společné zasedání České konference rektorů a Slovenské rektorské konference.

Praha, 8.-9.6.2017. Hostitelskou vysokou školou byla Vysoká škola chemicko-technologická 

v Praze, rektor-hostitel K. Melzoch. 
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Setkání ČKR s kolumbijskou delegací. Praha, 19.6.2017

 Setkání se uskutečnilo péčí UK. Na setkání byly svými rektory/prorektory zastoupeny tyto 

veřejné vysoké školy: UK, UP, MU, UPAR, VŠCHT, ČZU, UHK, OU, UTB.

 Výkonný ředitel Kolumbijské asociace univerzit (ASCUN) C. H. Forero Robayo zaslal 11.9.2017 

v návaznosti na setkání ČKR s kolumbijskou delegací v Praze dne 19.6.2017 předsedovi ČKR T. 

Zimovi informace o možné spolupráci českých veřejných vysokých škol s kolumbijskými 

vysokými školami.
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Společné zasedání Francouzské konference rektorů 
(CPU) a ČKR
 8.9.2017 v Praze na VŠE

 Během společného zasedání byly 

francouzské straně prezentovány informace 

o českém systému vysokého školství, 

francouzská strana informovala navíc o 

projektu sdružování francouzských univerzit 

do větších tematických celků. 

 Následující den byla francouzská delegace 

přijata na UK v Karolinu vedením UK

 13.9.2017 zaslala CPU návrhy na další 

spolupráci s ČKR a Německou konferencí 

rektorů
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Návrhy projektů a zapojení do společné iniciativy CPU, HRK, CRASP a 
ČKR

CPU

 Territorial Connections: Proposal for a 

European programme to work in favour of 

ecosystems (Inovační ekosystémy)

 Transnational Campuses: Structuring 

projects or the creation of European 

transnational campuses (Mezinárodní 

kampusy)

HRK + CRASP
 Discussion Paper on Distributed Excellence

 (Distribuovaná excellence)

 A discussion paper by the German and 

Polish Rectors´ Conferences on elements of 

the future research, education and 

innovation funding of the EU after 2020 
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Společná iniciativa CPU, HRK a KRASP „Universities for 
Europe“ 
 Předseda Německé konference rektorů H. Hippler zaslal 18.5.2018 předsedovi ČKR dokument 

„Living up to the Significance of Universities for the Future of the EU“, zkráceně „Universtities for

Europe“, který je výsledkem společné iniciativy Konferencí rektorů Francie, Německa a Polska. 

ČKR se k návrhu připojila
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ČKR a Bavorská konference rektorů 
Delegace zástupců ČKR do 

Bavorska 4.-6.10.2017 Delegace bavorských rektorů v ČR
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Slavnostní shromáždění k 25. výročí založení ČKR 14.-15-2 2018
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Setkání zástupců ČK se zástupci Bavorské konference rektorů 
v Brně 21.-22.6.2018
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Oficiální podpisový akt Společného prohlášení ČKR a SRK 
25.10.2018
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Workshop Universities for Enlightment

Vídeň 12.-13.12.2018
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Universities for Enlightenment

We, the presidents/representatives of the Rectors’ Conferences of [countries in alphabetic order], have met today in Vienna in order to 

discuss what role universities should play in today’s societies.

We express our strong belief in the fundamental values of higher education that reflect the achievements of enlightenment. Academic 

freedom and integrity of research and teaching, institutional autonomy, the meaningful participation of students and faculty in higher 

education governance, and public responsibility for higher education are key elements for its functioning and development. We wish to, 

hereby, reconfirm the importance of the fundamental principles of the Magna Charta Universitatum, in particular a holistic approach to 

educate future generations fostering their physical, psychological, and intellectual development.

We are committed to further these fundamental values of higher education and we will strengthen our dialogue with a special focus on 

shared experiences, both within the European Higher Education Area (EHEA) and beyond. Furthermore, we emphasize the contribution of 

higher education institutions to society, fostering intercultural understanding, equitable access, civic engagement, and ethical education, and 

enhancing social responsibility.

We encourage our governments to support higher education institutions in the fulfilment of this fundamental role and these core values 

through the provision of adequate resources and legal frameworks. We also call upon governments to prevent any form of undermining of 

independent research and institutional autonomy. 

At the same time, we express our concern at movements on the rise in Europe and beyond that threaten the democratic character of our 

institutions and societies. Post-truth explanations are gaining momentum in shaping public opinion and political debate and have reached a 

new dimension through social media. Social disintegration and conflict are continuously challenging democratic principles. Our concerns are 

heightened against the background of increasing inequalities, nationalism, populism, racism, anti-Semitism, intolerance, polarization, and 

radicalization as well as pseudo-science and pseudo-facts and other threats to democratic and scientific culture.

We, as higher education institutions and as pillars of society and democracy, strive to prevent and work against these developments. We will 

remain vigilant and we call on our governments to ensure that national policy measures guarantee these achievements through a strong 

commitment to Europe based on protection of human rights and fundamental freedoms.
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Zapojení členů ČKR do iniciativ na podporu 
proevropských stran při volbách do Evropského 
parlamentu

 Universities Vote for Europe

 Prohlášení ČKR k volbám do Evropského parlamentu

 Projekt „Euforka“ Univerzity Palackého v Olomouci 
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