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V oblasti studentské mobility bych se ráda zaměřila na ty projekty, které předpokládají širší a 

dlouhodobější spolupráci mezi několika pracovišti (Erasmus mundus, společné studijní programy typu 

Bakalář nebo Double degree) a přijíždějícím studentům poskytla širší nabídku kurzů v angličtině i 

dalších jazycích. 

Pro mobilitu akademických pracovníků, zejména konferenčních výjezdů, se pokusím hledat další 

institucionální zdroje a stanovit přesnější kritéria jejich přerozdělování (typ konference, téma, 

publikační výstup atd.).  

Mezi mé priority patří i podpora spolupráce s vybranými („hlavními“) zahraničními partnery, zlepšení 

propagace hostujících profesorů a zintenzivnění komunikace s jednotlivými základními součástmi. 

Podrobnější rozpis po jednotlivých bodech:   

 

Studentská mobilita  

1.       Udržet stávající možnosti mezinárodních výměn (ERASMUS, Erasmus mundus, vládní, 

mezifakultní i meziuniverzitních smlouvy) a dále je rozšiřovat. 

  

2.       U klasických smluv ERASMUS pokračovat v jejich správě, aktualizaci, případně racionalizaci 

podle potřeb jednotlivých základních součástí, s ohledem na kvalitu kontaktů a odborný přínos pro 

fakultu. 

 

  

3.       Podporovat zejména ty projekty, které předpokládají širší a dlouhodobější spolupráci mezi 

několika pracovišti (Erasmus mundus, společné studijní programy typu Bakalář nebo Double degree) 

a jejichž absolvování studentům otevírá možnost dalšího badatelského uplatnění.  

 

  

4.       Přijíždějícím studentům zajistit širší nabídku kurzů v anglickém jazyce. Nejen izolovaných 

přednášek, ale i celosemestrálních tematicky laděných modulů (Czech  culture, Current issues), které 

mohou studenti Erasmu absolvovat bezplatně. Podporovat nově spuštěný kurz "English 4 you", stejně 

jako již zavedený kurz "Survival Czech", případně další programy. 

 

  



   
 

   
 

5.       Ve spolupráci s jednotlivými pracovišti rozšířit nabídku kurzů v dalších jazycích (francouzština, 

španělština, němčina, ruština atd.), která bude pravidelně aktualizována, a zajistit včasnou 

informovanost přijíždějících o konkrétních studijních oborech, jejich náplni a možnostech.  

 

  

6.       U vyjíždějících studentů klást v procesu výběru důraz na jejich kvalitu a relevanci stáže pro 

jejich další studium a odborný růst. Přitom nezvyšovat administrativní náročnost celého postupu. 

  

Mobilita akademických pracovníků 

 1.       Hledat další institucionální zdroje pro cesty, zejména konferenční výjezdy, které z 

nejrůznějších důvodů nelze formálně včlenit do obvyklých zdrojů financování (ERASMUS, granty, 

výzkumné záměry, Fond mobility).  

  

2.       Ve spolupráci s proděkanem pro vědu, který je zodpovědný za metodiku hodnocení 

akademických výkonů, stanovit přesnější kritéria přidělování těchto peněz (typ konference, téma, 

publikační výstup atd.).  

 

  

3.       Podpořit spolupráci s jakýmisi „hlavními“ zahraničními partnery, tedy univerzitami, s nimiž by 

mohlo vstupovat do společných programů vždy několik ústavů či kateder a účastnit se tak 

prestižnějších mezinárodních programů. 

 

  

4.       Zlepšit „propagaci“ hostujících profesorů v rámci nově vzniklých internetových stránek a ve 

spolupráci s jednotlivými pracovišti tak, aby akademická veřejnost měla možnost najít „na jednom 

místě“ všechny zaregistrované přijíždějící a vybrat si tak z nabídky jejich přednášek.  

 

  

5.       Zintenzivnit spolupráci s jednotlivými základními součástmi. Nejen ve směru ze zahraničního 

oddělení k nim (včasně podané informace o aktuálních nabídkách stáží, zahraničních pobytů, nových 

projektů, přednáškových cyklů), ale i opačně (zkušenosti s jednotlivými formami spolupráce, podněty 

pro nové programy, rozpracované smlouvy, tipy na zajímavé zahraniční partnery). 

  

Další agenda spojená se zahraničním oddělením 

  

1. Pokračovat v rozvíjení stávajících programů (středoevropská studia ECES, spolupráce s AIFS, 

CIEE, Anglo-Czech Education Fond, Czech studies apod.) a hledat možnosti začlenění FF UK do 



   
 

   
 

dalších mezinárodních projektů. 

 

  

2. Zastupovat filozofickou fakultu a prosazovat její zájmy při jednání se zahraničními partnery, 

zastupitelskými úřady jednotlivých zemí v ČR apod. a také ve vztahu k vedení celé UK. 

 

  

3. Ve spolupráci s proděkanem pro přijímací řízení a vnější vztahy připravovat koncepce, které 

pomohou budovat absolventskou obec i mimo hranice ČR. 

 

  

4. Přispět ke zjednodušení, zprůhlednění a zefektivnění administrativních postupů vázaných na 

zahraniční agendu, jakož i k celkové otevřenosti a „přátelskosti“ zahraničního oddělení ve 

vztahu ke studentům i zaměstnancům FF UK. 

 

  

5. Usilovat o navyšování finančních prostředků pro mobilitu studentů a zejména pedagogů 

získáváním externích zdrojů (granty, rozvojové projekty). 

 

 

 


