
Porada IRO 12.6. 

Agenda: 

- Live stream 

- Erasmus days 

- Erasmus smlouvy a EWP 

- Směrnice o práci s agenturami 

- ostatní 

Live stream 

feedback, Kuba Motyčka 

- Youtube sledovalo 45 diváků, do teď 554 

- Live session se StudyInCZ – živě 35 diváků, doteď 3k shlédnutí 

- Srovnatelné s ostatními univerzitami 

- Nápady/návrhy na zlepšení:  

o byla trochu horší kvalita obrazu – velké rozdíly v kvalitě vysílání mezi fakultami  

o Mladí lidé reagují lépe na vrstevníky – zapojení studentů 

o Dynamika, komunikace s publikem 

o Lepší technika 

o  

Erasmus Days 2020 

 – propagace mobilit – nebudeme se zapojovat, vymyslíme něco vlastního 

Termín 15.-17.10.  

- Zapojit se? Každá fakulta by měla zvlášť eventy, ale společná propagace - CZS 

- Fyzický, live stream nebo oboje? 

- Společný termín pro své akce na MU – 23.-27.11.  

Podzimní promo mobilit 

- Erasmus days – naše zvlášť akce 

- Imatrikulace – prozatím zrušeny 

- Open Days – sobota 7.11. stejný formát s hrou 

- Komiks, AJ verze 

- Letáček o Erasmu při zápisu studentů – nemusel by být problém na studijních odděleních, 

malý letáček pro informaci o možnosti výjezdu do zahraničí/CZS, potřeba zjistit termíny 

přijímaček a zápisů na fakultách  

- Info na vývěsku 



 

- Updaty tiskovin – nahrány na Sharepoint – potřeba zkontrolovat správnost údajů 

- Chystá se nový koncept tiskovin – microsite – propojení offline a online formátu 

- Videa – budeme točit video o Brně 

- Kampaň na promo LŠ – spolupráce s agenturou z UK, běží na FB, IG, messengeru – velmi 

dobré výsledky, dávat update Erin – která školy vznikla/zanikla 

Erasmus+ 

- Dotazy ohledně mobilit na podzim od univerzit – seznam univerzity/tabulka která nebude mít 

vůbec mobility 

- DZS – podpora „Blended“ mobility – studenti začnou online a pak se přesunou fyzicky do 

zahraničí 

- Diskutuje se ubytování pro studenty v karanténě 

- MU počítá, že v říjnu začne fyzicky výuka 

- Učitelské mobility – KŠ rozhodl jen ve výjimečných případech, rozhodnutí vedoucího, že 

učitele vysílá 

Obnovení smluv 

- EK prodloužila platnost smluv o rok, do konce 2021 

- Od podzimu budeme zkoušet napojení na Erasmus Without Paper, ale pokud nebudou 

napojeni partneři, pak to nebude fungovat 

- Porada vedení – revize smluv na MU, prorektor informován pro diskuzi, které smlouvy 

prodlouží, které zrušit, proděkani byli také informováni 

- Počet aktivních smluv – 1565 

- Nové smlouvy – pojedeme po staru v ISOISU 

Směrnice o práci s agenturami 

- Radmila Droběnová 

- Směrnice bude kompletně nová včetně příloh – univerzitní i fakultní 

- IRO poslalo smlouvy pro info Radmile 

- Nyní na právním oddělení – poté pošle k nahlédnutí fakultám k připomínkám, zpozdilo se 

kvůli farmacii, připomínkování do konce léta 

- Elektronický dotazník pro agentury – chodí vyplněný Radmile, je dobré agenturu na dotazník 

odkázat 

- Vzdělávací portály – CZS povede centrální evidenci, kde má MU profil, sjednocení profilu, 

IRO by mělo kontaktovat Radmilu, když se fakulta někde registruje 

- Partner bude tiskový odbor – pomůže s PR, AJ studijní obory – nosné téma, čím se fakulta 

odlišuje 



- Propagace PhD na LF – návrh na spolupráci a spolufinancování s jinou fakultou, která by měla 

zájem o propagaci PhD, propagace vědy  

Ostatní 

Směrnice na americké půjčky – jde o dlouhý proces,  

- ale udělá se metodický list – vráceno prorektorem, zatím se neřešilo přes COVID 

- každý rok je audit – připravuje Hoa 

IRP krácení projektů –o 10-15% 

- Podpora nadaných studentů v českých programech – na podzim se bude rušit 

EDUC – výzva pro online kurzy 

- Nejsou dostupné informace na fakultách, návrh vytvořit nějakou web stránku (momentalně 

není na MU) – nejsou výzvy, nic konkrétního a chybí praktické informace, jak postupovat 

- Funguje web EDUC, ale nejsou konkrétní informace pro naše zaměstnance 

- výzvy šli vývěsce – Violeta pošle se zápisem 

Admission emaily: 

o Farmacie si požádala o admission@pharm.muni.cz 

Přípravný kurz pro AJ – CJV – připravuje se nový kurz odpovídající zkoušce IELTS, zakončeno 

certifikátem, který bude možno použít pro přijímací řízení na MU (jazyková znalost), doklad 

zkoušky 

- Semestrální kurz – ale nenavazuje pak na začátek studia, jelikož se plánuje začít na podzim a 

studenti by skončili v lednu 

- CJV pošle informace na IRO/proděkany 

Dotazy 

Mobility na podzim – online mobility, napůl domluveno s ISem, jak se bude evidovat/zapisovat; zatím 

nejsou informace z DZS o financování, online stáž se zavede do ISu, jen pod jiným kódem 

Jarní semestr – fakulty nevidí informace v ISOISU o proběhlém pobytu – kdy odjel, zůstal, studoval 

online? Zvýraznit zkušenosti – vyplňují se v mobility tool, ale nejdou udělit práva na IRO 

Uznávání předchozího vzdělávání – udělat si setkání mezi IRO 

 

Příští setkání – 18.9. v 9 h ve 300 

 


