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Stratifikace studia

denní

kombinované
veřejné

cizojazyčné (vlastní)* * bez zahraničního partnera

joint / double degree* * se zahraničním partnerem

Úroveň:   bc. / mgr. / Ph.D.



Stávající po čet studijních program ů 
zcela nebo z části v cizím jazyce, 
do nichž již nastoupili studenti

Počet studentů:
cca. 100

IES

IMS IPS

Ph.D.
(1)

Economics

M.A.
(1)

IMESS/Euromasters

M.A.
(2)

E&F / Economics 

M.A.
(1)

IEPS

B.A.
(1)

CNS

Typy:
- evropské programy
- české se zahr. partnerem

- cizojaz. bez zahr. partnera



Předpokládaný r ůst studijních program ů 
zcela nebo z části v cizím jazyce 

(ZS 2010, resp. ZS 2011)

Ph.D.
(1)

Economics

M.A.
(1) - IMESS

+ (4) – BECES/CECS/
European Studies/

Transatlantic Studies

M.A.
(2)

E&F / Economics

M.A.
(1) - IEPS

+ (1) – GPS

B.A.
(1)

CNS

B.A.
(1)

Economics

M.A.
(2)

Typy:
- double/joint degree

- evropské programy
- české se zahr. partnerem

- cizojaz. bez zahr. partnera

Počet studentů:
cca. 200-300

(2) Double degree

Krakov/Budapešť
+ (3) UNICA

EUROPAEUM/
New Zealand

IMS IES IPS ISS



Význam a p řínos

� zapojení fakulty do mezinárodní akademické obce

�Přímé propojení s mezinárodními institucemi
(joint / double degrees)

�Přizpůsobení FSV 
mezinárodním standardům TOP univerzit

�Přímý finanční zisk:

� Příjem: instituty + fakulta 
� Veřejné:cizojazyčné = až 1:16
� Školné + stipendia



Agenda spojená 
s cizojazy čnými obory

Studijní: 

� akreditace, zápis, přijímání studentů…

OZS: 

�Vízový, přijímací, administrační, informační servis…

�Přímý kontakt s českými úřady /zastupitelstvími…

PR:

�Propagace + nábor…



Administrativní zajišt ění

�Studijní referentka 
(IKSŽ + studium v AJ)
Veronika Řezníčková 

�Administrativní síla 
OZS (pol. úvazek)
Barbora Pelantová

�Vedoucí OZS
Cyril Šimsa

�Zahraniční PR
……………..

Jednotlivé instituty

� IMS: Petra Cibulková
� IES: Jiří Novák

� IPS: Markéta Žídková/
Hrishabh Sandilya

� ISS: (Martin Hájek)

� IKSŽ: (Jan Jirák)



Investice

Do čeho?

�PR 

�Nábor 
�Stipendijní programy 

�Administrativa
�Akademický rozvoj

Odkud?

� z institutů

� z režie
� od sponzorů

� univ. / vládní  
programy


