
III-l (2.3) Joint/Double/Multiple Degree studijní programy realizované se zahraniční VŠ
Název programu 1 TEEME: Text and Event in Early Modern Europe

Partnerské organizace
University of Kent, Velká Británie;
Free University Berlin, Německo;
University of Porto, Portugalsko;

Přidružené organizace celkem 17 organizací
Počátek realizace programu 2010
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) joint degree
Délka studia (semestry) 6 (3 roky)
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) doktorský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? joint diploma, joint diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 5

Název programu 2
TEMA: European Societies: Identity and Development  /  Sociétés 
européennes: identité et développement

Partnerské organizace
Eötvös  Loránd Tudományegyetem, Budapešť, Maďarsko;
École des hautes études en sciences sociales, Paříž, Francie;
Università degli studi di Catania, Itálie                       

Přidružené organizace celkem 15 organizací
Počátek realizace programu 2010
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double nebo multiple degree (podle průchodu studiem)
Délka studia (semestry) 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? multiple diploma, multiple diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 15

Název programu 3 EM SIE: Erasmus Mundus Masters in Special and Inclusive 
Education

Partnerské organizace

Roehampton University, Londýn, Velká Británie;
University of Oslo, Norsko;
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malajsie;
University of Kwazulu-Natal, Durban, JAR

Přidružené organizace neuvedeno
Počátek realizace programu 2005
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) joint degree
Délka studia (semestry) 3
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? joint diploma, joint diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 14
Název programu 4 IMESS: International Masters in Economy, State and Society

Partnerské organizace

University College London, Velká Británie;
Corvinus University of Budapest, Maďarsko;
University of Helsinki, Finsko;
Jagiellonian University, Krakov, Polsko;
University of Belgrade, Bělehrad, Srbsko;
University of Tartu, Estonsko;
University – Higher School  of Economics, Moskva, Rusko

Přidružené organizace neuvedeno
Počátek realizace programu 2007
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double degree
Délka studia (semestry) 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? double diploma, double diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 7

Název programu 5
EuroPhilosophie: Philosophies allemande et française dans 
l’espace européen

Partnerské organizace

Université Toulouse - Jean Jaurès, Francie;
Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgie;
Bergische Universität Wuppertal, Německo;
Universidade de Coimbra, Portugalsko;
Hosei University, Tokio, Japonsko;
University of Memphis, USA;
University of São Carlos, Brazílie;

Přidružené organizace celkem 5 organizací
Počátek realizace programu 2007
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double nebo multiple degree (podle průchodu studiem)
Délka studia (semestry) 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
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Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? multiple diploma a multiple diploma  supplement 
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 28

Název programu 6 LCT: European Masters Program in Language and 
Communication Technologies

Partnerské organizace

Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Německo;
Università degli studi di Trento, Itálie;
Università ta' Malta;
Université de Lorraine, Francie;
Rijksuniversiteit Groningen, Nizozemí;
Euskal Herriko Unibertsitatea, Španělsko;
Shanghai Jiao Tong University, Čína;
University of Melbourne, Austrálie

Přidružené organizace neuvedeno
Počátek realizace programu 2007
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double degree
Délka studia (semestry) 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? double diploma, joint diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 8
Název programu 7 Corporate Strategy and Finance in Europe
Partnerské organizace Université de Strasbourg, Štrasburk, Francie
Přidružené organizace neuvedeno
Počátek realizace programu 2012
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double degree
Délka studia (semestry) 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? double diploma and double diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 6
Název programu 8 Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien
Partnerské organizace Universität Regensburg, Řezno, Německo
Přidružené organizace neuvedeno
Počátek realizace programu 2008
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double degree
Délka studia (semestry) 6
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? double diploma and double diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 54
Název programu 9 Social Services Focused on Diaconia and Christian Social Practice
Partnerské organizace Diaconia University of Applied Sciences (Diak), Helsinki, Finsko
Přidružené organizace Interdiac o.p.s.
Počátek realizace programu 2013
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double degree
Délka studia (semestry) 7
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? double diploma and double diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 6

Název programu 10
German and Central European Studies / Deutsche und 
mitteleuropäische Studien

Partnerské organizace Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 
Krakowie

Přidružené organizace neuvedeny
Počátek realizace programu 2014
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double degree
Délka studia (semestry) 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? double diploma, double diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 20
Název programu 11 MAiSI: MA in Sports Ethics and Integrity

Partnerské organizace

Swansea University, Wales, Velká Británie;
Katholieke Universiteit Leuven, Belgie; 
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Španělsko;
University of Peloponnisos, Nafplio, Řecko;
Johannes Gutenberg Universität Mainz, Německo
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Přidružené organizace neuvedeny
Počátek realizace programu 2016 (přípravný rok)
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) joint degree
Délka studia (semestry) 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? joint diploma, joint diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 0

Název programu 12 IMSISS: International Master in Security, Intelligence and 
Strategic Studies

Partnerské organizace
University of Glasgow; Skotsko, Velká Británie
Dublin City University, Irsko

Přidružené organizace Ostbayerische technische Hochschule Regensburg
a dalších 20 organizací

Počátek realizace programu 2016 (přípravný rok)
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) joint degree
Délka studia (semestry) 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? joint diploma, joint diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 0
Název programu 13 Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa
Partnerské organizace Universität zu Köln, Německo
Přidružené organizace neuvedeny
Počátek realizace programu 2016
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double degree
Délka studia (semestry) 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? double diploma, double diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 0

Název programu 14 Mezikulturní komunikace čeština - němčina / Interkulturelle 
Kommunikation und Translation Tschechisch - Deutsch

Partnerské organizace Leipzig University
Přidružené organizace neuvedeny
Počátek realizace programu 2016
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double degree
Délka studia (semestry) 6
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) bakalářský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? double diploma, double diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 6

Název programu 15 European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master 
Programme

Partnerské organizace
Leiden University, Nizozemsko;
Jagellonian University in Krakow, Polsko; 
Pompeu Fabra University, Barcelona, Španělsko

Přidružené organizace neuvedeny
Počátek realizace programu 2016
Druh programu (Joint/Double/Multiple Degree) double degree
Délka studia (semestry) 4
Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) navazující magisterský
Popis organizace studia, včetně příjímání studentů a ukončení v souladu s akreditací
Jakým způsobem je vydáván diplom a dodatek k diplomu? double diploma, double diploma supplement
Jakým způsobem jsou realizovány výměny studentů? simultánní zápis na více VŠ
Počet aktivních studií k 31. 12. 0

Souhrnné informace k tab. 2.3
Vysoká škola (název) Bc. Mgr. Mgr. nav. Ph.D.
Počet studijních programů 2 0 12 1
Počet studentů v těchto programech 66 0 98 5
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