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4EU+ local office na UK
Aktivity aliance 4EU+ na Univerzitě Karlově koordinuje Evropské centrum, které funguje jako tzv. 4EU+ local office. Na
nás se můžete obrátit s jakýmkoliv obecným dotazem o alianci, podnětem či žádostí o zprostředkování kontaktů na
dalších univerzitách.

4EU+ local office na UK   4euplus@cuni.cz

  Pavel Senderák Vedoucí 4EU+ local office

  Adéla Jiroudková Zapojení UK do projektu   TRAIN4EU+

  Julie Hubeňáková Podpora 4EU+ Flagshipů

  Kristýna Kolínová 4EU+ officer, komunikace a diseminace

  Bulat Nigmedzianov 4EU+ officer, vzdělávací projekty

  Eva Matějcová 4EU+ Virtual Development Office

   Ivona Přečková Finanční manažerka

  Tereza Vosejpková 4EU+ mobility (OZV)

Specifické oblasti, ve kterých 4EU+ působí, mají na starost kolegové z dalších odborů RUK:
  Viktor Fuglík IT officer

  Martin Hammerbauer Life-long learning

  Tomáš Novotný Komunikace a diseminace

  Jakub Homolka Kvalita vzdělávací činnosti a akreditace

  Jaroslav Pěnička Koordinátor e-learningu

Studentští zástupci UK ve 4EU+
4EU+ Student Committee na UK   4euplusstudents@cuni.cz

Kamila Dzuriková (BA; Student Committee & Student
Executive Committee)
• Studentka sociologie a sociální politiky na FSV
• Aktivní členka studentských organizací a skupin
• Věří, že 4EU+ má velký potenciál, proto je odhodlaná

pracovat na rozvoji aliance a působení studentů v ní.

Kateřina Grygarová (PhD; Student Committee &
Academic Council)
• Studentka medicíny na 3. lékařské fakultě
• Předsedkyně Centra spolků, studentů a absolventů
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• Do 4EU+ se aktivně zapojila poté, co se vrátila ze
studijního pobytu zprostředkovaného 4EU+, který ji
nadchl a motivoval angažovat se dál.

Pavel Linzer (MA; Student Committee & Academic
Council)
• student magisterského studia na právnické fakultě
• místopředsedseda fakultního akademického senátu a

předseda studijní komise AS UK
• nadšenec do evropské spolupráce, který vidí ve 4EU

+ ideální platformu ke zvyšování zahraniční mobility
a příležitost pro studenty UK k získávání jedinečných
příležitostí a zkušeností z prestižních evropských
univerzit

4EU+ na fakultách
Zapojení do aktivit aliance 4EU+ na fakultách zajišťují   fakultní kontaktní osoby .
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