
Jednání Studijní komise AS FSV UK, 26. 10. 2021 

15:00 - 16:55 

 

Přítomni: Michal Červinka, Eliška Tomalová, Michal Červinka, Kateřina Motyčková, Lucie 

Poslušná, Matěj Šarboch 

 

Omluveni: Veronika Macková, Tomáš Kouba, Jan Křovák, Jaromír Soukup 

 

Hosté: Zuzana Kasáková 

 

1. Studentská mobilita a její výhled, Erasmovští studenti (proděkanka Kasáková) 

 

Proděkanka Kasáková informovala o stavu studentské mobility, která běží, žádostí je ale o 

něco méně než před covidem (zejména problém nevypisování míst u některých 

zahraničních univerzit). Dofinancování studentských výjezdů na institutech, potřeba držet 

prostředky na dofinancování ve Stipendijním fondu. 

- Více přijíždějících (asi 400, z toho 350 Erasmus) než vyjíždějících (230) studentů.  

- Pro komunikaci s přijíždějícími studenty využíván facebook, mail, anglická verze 

webu 

- Opakující se problémy s nedostatečnou nabídkou, resp. přístupností, kurzů pro 

erasmovské studenty - řeší se s instituty (schůzka 8. 11.) 

- Diskutována byla otázka “staff mobility” - proděkanka potvrdila, že prostředků na ni je 

dost, pokud je součástí projektů, je vhodné informovat OZS, aby se informace šířila. 

- Data o tom, zda mobilitní zkušenost na FSV funguje i náborově, nemáme. Dotaz na 

kratší mobilitní zkušenost by mohl být zařazen do dotazování studentů cizojazyčných 

programů (přes PR oddělení). 

- Rozsáhlejší diskuse se rozvinula nad možnostmi spolupráce a koordinace aktivit 

cílící na studenty cizojazyčných studijních programů a přijíždějící studenty. 

- Proděkanka požádá OZS, aby informovalo i koordinátory cizojazyčných 

programů o akcích pro erasmáky, naopak o akcích, které by bylo možno 

nabídnout širší komunitě zahraničních studentů, lze informovat OZS, které 

předá informaci dále. 

- OZS je v úzké spolupráci se spolky, jak na fakultní / institutové úrovni, tak i na 

univerzitní. V otázce začlenění studentů cizojazyčných programů se 

spolupráce se stávajícími spolky příliš nedaří - StK by ráda iniciovala vznik 

samostatného spolku - International club (informace po jednání - spolek 

existuje, ale není příliš aktivní, LP zařadila otázku do dotazníku po 

International night, abychom zjistili zájem studujících) 

- Možnost sdílení a spolupráce bude probrána na schůzce koordinátorů. 

- Návrh na vznik international club, který by byl nejen prostorem pro studenty, 

ale případně i pro akademiky a jejich rodiny (ideálně i s nějakým vlastním 

prostorem) - takové místo existuje na celouniverzitní úrovni (ale zatím také 

moc nefunguje), StK se shodla na vhodnosti fakultní úrovni, UK příliš velká a 

různorodá, instituty příliš malé. 

- Ocenění CJP, které dělá řadu aktivit. 



 

Závěry:  

StK se s paní proděkankou bude setkávat pravidelně každý semestr.  

StK bude iniciovat vznik pracovní skupiny pro sdružování a samosprávu cizojazyčných 

studujících (a případně i vyučujících) - pracovně International club. 

StK by uvítala existenci jazykové politiky FSV a vyzývá vedení k vyjádření se k návrhu L. 

Poslušné (příp. k vypracování jiné). 

 

2. Změna čerpání stipendijního fondu (důvodová zpráva) 

Z věcného hlediska je již projednáno a jedná se jen o napravení chyby. Nikdo z přítomných 

členů StK se k dokumentu nemá potřebu vyjádřit. 

 

3. Zajišťování kvality výuky, inspirace ze zahraničí a joint degree programů 

● jak se dá nakopnout, abychom více sdíleli 

● zajišťování kvality výuky (ET nasdílí dokument od jiných univerzit) 

● jazyková vybavenost pedagogů, kvalitu výuky v AJ (viz jazyková politika) 

 

4. Různé  

● agenda StK na následující měsíce  

- projít, na jaká témata se budeme soustředit, možnosti koordinace s novým 

vedením? 

- ne vše musí řešit přímo StK - lze přesunout na plénum, lze požádat vedení 

fakulty o akci 

● Dotazník pro garanty týkající se předmětů k psaní závěrečných prací a obecně st. 

programů. MČ vytvoří návrh, ke komentování ostatním členům komise  

5. Termín dalšího jednání - bude vytvořen Doodle 

 

 

Body na příští jednání 

○ hodnocení kurzů -  s proděkanem Krištoufkem 

○ podoba státnic (T. Kouba, E. Tomalová) - formulace vstupních bodů  

○ kreditová zátěž v různých kurzech  

 

 

Zapsala: Mouralová 

https://drive.google.com/file/d/1AhXqcDBb3i9nH5t1vWxRmvZW3QOEmmkb/view?usp=sharing
https://doodle.com/poll/wbahdfwwvs3bhydp?utm_source=poll&utm_medium=link

