
Jednání StK AS FSV, 3. 12. 2021, zoom

Přítomni: Macková, Červinka, Tomalová, Poslušná, Šarboch, Motyčková, Křovák, Štoll,
Soukup, Kouba
Omluveni: Mouralová
Hosté: Ladislav Krištoufek, Malvína Krausz Hladká

Program
1. Diskuse s Malvínou Krausz Hladkou o aktualitách v agendě cizojazyčných programů

Vstupní informace MKH:
- 23/11 se konala schůzka garantů a koordinátorů cizojazyčných programů;
- na základě diskuze bude navržena změna v režimu slev, debata bude přesunuta na

úroveň ředitelů Institutů; ideální stav spočívá v harmonizaci slev
- nutnost úprav podmínek přijímacího řízení.

Michal Červinka vznesl dotaz vztahující se k možné harmonizaci poplatků za studium a
národností struktury uchazečů/studentů v jednotlivých programech
MKH zdůraznila fakt, že FSV má aktuálně cca 1000 studentů v cizojazyčných programech
(pětina studentů FSV), harmonizace poplatků není v plánu.
FSV UK bude pokračovat ve sdílení zkušeností garantů napříč obory.
MČ navázal na téma v kontextu Strategického záměru 2022 - dotázal se na téma
studentského klubu cizojazyčných studentů - je aktivní/funkční? MČ doporučil institucionální
podporu ze strany FSV UK - alespoň v rovině prvotního impulsu. Bylo by vhodné doplnit do
Strategického záměru.
Veronika Macková doporučila raději využít české studentské kluby a přizvat cizojazyčné
studenty k užší spolupráci.
MKH zmínila existenci FB skupiny.
ET se dotázala na status quo (PR, uchazečí, inovativní metody propagace) - MKH uvedla,
že se FSV soustředí na DOD na konci ledna 2022 (více profesionální cestou)
Distanční zápis bude umožněn.

2. Výuka a zkoušení v ZS s ohledem na epidemiologickou situaci (Ladislav Krištoufek)
- instrukce z RUK nedorazily,
FSV UK - Instituty mají možnost rozhodnout o formě zkoušení (hybridní, online, offline),
zkušební řád FSV UK umožňuje čistě online formu zkoušení, vztahuje se i na SZZK

MČ se zeptal, zdali je nutné odůvodnit online zkoušení na děkanátu (LK: Není).
Jaké budou instrukce k LS - budeme trvat na offline variantě výuky?  LK: je pravděpodobné,
že bude aplikován model ze ZS 2021/2022; na úrovni vedení FSV UK zatím nebylo
projednáno.
LK přislíbil otázku otevřít na kolegiu děkanky.

3. Hodnocení kurzů a úspěšnost v loňském roce (podklad L. Krištoufka)
Ladislav Krištoufek poskytl komentář (nejpřísněji se známkuje na IES)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-l0rgE8Tz02GQ0t0YfpOHXf7aAv2E9bW/edit?usp=sharing&ouid=109118742698754483820&rtpof=true&sd=true


V lednu budou data kompletní (včetně statistik ohledně ukončení studia).
Fakulta řeší kapacitu psychologické podpory na úrovni FSV (navýšení úvazku).
ET se zeptala na možnosti práce i s pedagogy, jak nakládat s psychologickými problémy
studentů, na psychologickou podporu v aj a na krizovou linku psychologické pomoci.
VM informovala, že psychologickou pomoc probírala Sociální komise AS FSV UK, která
chystá propagaci nejen psychologické pomoci na fakultě, ale také “kompletní balíček”
pomoci v tíživé situaci včetně kontaktů na Linku bezpečí nebo možností Centra Karolina.
ET a MČ vznesli dotaz na nakládání se statistickými daty- viz podklad.
LK reagoval a upozornil na možné dopady na stipendia, akreditace, červené diplomy.
LK uvítal návrh organizovat školení pro zaměstnance, jak postupovat v případě
psychologických potíží studentů.
MČ požádal MKH jako budoucí proděkanku pro studium o přípravu statistických dat
rozložení známek i v dalším AR.

4. Plan realizace Strategicky zamer na rok 2022 (Červinka)
5. Priority na další období
6. Různé

Veronika Macková vznesla dotaz k roli Stk AS FSV UK v procesu akreditace, zdali nám
přísluší role vstupovat do procesu.

Zapsala: Tomalová


