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Zahraniční oddělení patří k  nejlépe fungujícím na fakultě  a služby poskytované akademikům 
i studentům jsou na velmi dobré úrovni. Hlavní prioritou pro další období bude zejména na 
toto dosavadní dobré fungování navázat a dále rozšiřovat spektrum asistence jak pro 
studenty a zaměstnance fakulty, tak pro studenty a akademiky přijíždějící.  
Bude ale nutné výrazně  zvýšit komunikaci s  ostatními proděkany. Především se jedná 
o  proděkany pro vědu (v  oblasti joint/double degrees v oblasti doktorského studia, 
organizování konferencí apod.), pro studium ( je třeba zhodnotit přínos studijních výjezdů  
pro úspěšné absolvování studijních programů, umožnit zapojení vyučujících ze zahraničí do 
těchto programů, ať  už  ve formě  jednorázových přednášek nebo delšího angažmá, a 
rozšiřovat nabídku mezinárodních programů) a pro vnější vztahy (propagace fakulty 
v  zahraničí, spolupráce se zahraničními absolventy, upozorňování na významné akce a 
úspěšně  navázané kontakty navenek a jejich propagace uvnitř  fakulty) na straně  jedné. 
Posílit je třeba také spolupráci se základními součástmi a také s  nově  založenými 
výzkumnými centry. Cílem těchto snah bude více propojit tyto dvě roviny fungování  
oddělení a zajistit, aby i velmi konkrétní projekty byly alespoň  potenciálně  využitelné 
dalšími katedrami nebo výzkumnými centry. 
Takováto součinnost se jeví jako zvlášť  důležitá v  současné situaci rozsáhlých projektů  
předpokládajících intenzivní mezinárodní spolupráci (KREAS, PROGRESy). Je nezbytně  nutné 
formulovat dlouhodobé a střednědobé strategie zahraniční spolupráce celé 
fakulty, která by zohlednila jak akademický, tak výzkumný  rozměr spolupráce stejně  jako 
formující se politiku univerzity (především fenomén „strategického partnerství“), určila 
priority a umožnila pružně  reagovat na náhle se vynořivší možnosti, jež  vyžadují operativní 
rozhodnutí. Do plánování i do rozhodovacích procesů  bude nutné výrazněji zapojit zahraniční 
komisi, dosud využívanou jen nedostatečně, přestože je složena z  osobností s  velkými 
zkušenostmi a rozsáhlými kontakty.   
Všechny tyty závazky budoucího rozvoje předpokládají velkou aktivitu ze strany zahraničního 
oddělení. Zároveň  je ale třeba se vyvarovat pouhého extenzivního expandování 
stávající spolupráce, aniž by byl zhodnocen její reálný přínos. Cílem je fakulta 
otevřená a přijímající podněty a inspiraci ze zahraničí, ale zároveň  stabilizovaná a schopná 
maximálně  tyto podněty využívat v  souladu se svými potřebami a záměry. 



KONKRÉTNÍ ÚKOLY A CÍLE 
Studentské mobility 
‣ udržet a podle možností – ale zároveň racionálně, tedy v souladu s dlouhodobými zájmy celé 

fakulty, na základě dlouhodobého vyhodnocování studentských výměn - rozšiřovat stávající 
možnosti mezinárodních výměn (ERASMUS+, CEEPUS, vládní, mezifakultní i meziuniverzitní 
smlouvy) 

‣ pokračovat ve zvyšování informovanosti našich studentů o možnostech studijních a 
výzkumných výjezdů a finanční podpory pro ně (fond mobility, Anglo-Czech Educational 
Fund apod.) 

‣ pokračovat v podpoře dlouhodobých studijních projektů se zahraničními partnery (Erasmus 
Mundus, joint degrees, anglické doktoráty) a přilákat tak zahraniční studenty pro celé stupně 
studia, nikoli jen pro krátkodobé pobyty 

‣ udržovat kontakty se zahraničními absolventy, zintenzivnit propagaci FF UK v zahraničí 
‣ v součinnosti se základními součástmi zajistit přijíždějícím studentům (a tím samozřejmě i 

studentům českým) širší nabídku kurzů v angličtině a dalších jazycích, zajistit proporčnost 
mezi počty vysílaných studentů a nabídkou cizojazyčných kurzů na daném ústavu; zapojit do 
cizojazyčné výuky doktorandy a hledat cesty k jejich adekvátnímu ocenění 

‣ soustavně zajišťovat informovanost přijíždějících zahraničních studentů (nejen) o 
cizojazyčných kurzech 

‣ posílit zpětnou vazbu ze studentských výjezdů, a to jednak ve smyslu zhodnocení úrovně 
kurzů absolvovaných v zahraničí, tak rovněž ve vztahu ke konkrétnímu studijnímu programu 
na FF UK 

‣ hledat zdroje pro financování přednášek zahraničních pedagogů na FF UK (v rámci programů 
Erasmus, CEEPUS, z grantových a jiných projektů), výraznější propagace těchto cizojazyčných 
přednášek v rámci celé fakulty. 



Mobility akademických pracovníků 
‣ zachovat dlouhodobou a především předvídatelnou podporu konferenčních výjezdů; 

vyhodnotit dosavadní zkušenosti s touto podporou, na základě tohoto zhodnocení navrhnout 
případné úpravy, které by umožnily ještě efektivnější podporu 

‣ zintenzivnit strategická partnerství, tedy partnerství s vybranými zahraničními univerzitami, 
především s ohledem na společné projekty několika ústavů, zapojování do prestižních 
mezinárodních programů (i s ohledem na aktivity rektorátu) 

‣ vytvořit databázi zahraničních partnerů, obsahující realistické zhodnocení jejich potenciálu 
pro možné využití jinými ústavy (opět především s výhledem na zapojování do 
mezinárodních programů a sítí); využívání zahraničních kontaktů napříč fakultou 

‣ i v mobilitě akademických pracovníků je třeba posílit zpětnou vazbu, usilovat o navázání 
zahraničních cest na konkrétní projekty (PROGRES, KREAS), na základě této zpětné vazby 
zahraniční spolupráci plánovat ve středně- a dlouhodobém výhledu. 

‣ zintenzivnit spolupráci se základními součástmi, a to 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 
‣ hledat průsečíky s dalšími fakultami a s rektorátem při realizaci a propagaci mezinárodních 

vztahů FF UK 
‣ podporovat pořádání mezinárodních konferencí a dalších aktivit, spolupracovat v tomto 

smyslu s dalšími odděleními děkanátu 
‣ věnovat pozornost komerčním programům pro zahraniční účastníky, využívat je i k propagaci 

fakulty 
‣ pokračovat v existující spolupráci a rozšiřovat kontakty se zahraničními institucemi v ČR 

(například CEFRES) 
‣ sjednotit administrativní záležitosti spojené s agendou zahraničního oddělení (např. 

uzavírání mezinárodních smluv)


