
Setkání IRO 28. 2. 2020 

Plán programu: 

  1.  Marketingové okénko – AJ programy na webu 

  2.  IRP projekty – internacionalizace, EDUC 

  3.  CRP Study in Brno + veletrhy 2020 

  4.  ISOIS – výpadek a řesení 

  5.  Různé 

 

MARTIN JAROŠ A ISOIS  VÝPADEK  

 

Dne 15. 2. ve 21:15 h – nevratné přehrání dat zálohou z 5 h téhož dne 

Následně jsme rozeslali hromadný email všem studentům, co měli otevřenou přihlášku 

Některým se přihláška úplně ztratila 

Jeden student z PdF nešel dohledat a kontaktovat 

Závěr je: věříme, že jsme pokryli 100 % přihlášek, ale nevíme o studentovi z PdF… 

UVT způsobilo duplicitní údaje 

Oboroví koordinátoři nebyli informováni – udělají to fakulty 

 

KUBA A MARKETINGOVÉ OKÉNKO  

1. PhD obory v CZ/EN a jejich zobrazování na webu – domluva, že by mohli být rozděleny zvlášť 

PhD v EN a zvlášť v CZ 

2. Stipendia na fakultách – poslat nám druhy stipendií na fakultách pro degree  

3. Nové programy v AJ – není nikde informace, myslet na to, že se chystají nové letáky, tak 

posílat Kubovi; připravují se i PhD brožury a veletrhy – nejbližší veletrh Latinská Amerika na 

přelomu březen/duben 

4. Absolventi – Kuba pošle Google form s FAQ, aby se mohla doplnit stránka na webu pro 

absolventy 

IRP PROJEKTY – INTERNACIONALIZACE  A EDUC 

IRP Internacionalizace: 

Včera večer prorektor rozhodl o čerpání: odešel email proděkanům 

• projekt na internacionalizaci byl mírně navýšen kvůli EDUCU 

• tvorba nových programů 

• nové sdílené předměty v EN 

• collaborative online int. learning – COIL, on-line kurzy 

• kurzy pro summer schools, ostatní kurzy v EN 

• v případě spolupráce v rámci EDUC 

hostující profesoři – priorita pro hosty z EDUC 

Deadliny: 22. 3. a 13. 9. 



Nový kontakt Aneta Krajíčková místo Aničky 

 

IRP EDUC, email dnes proděkanům 

• spolufinancování projektu 

• aktivity, krátkodobé mobility, summer schools, zaměstnanecké mobility 

• vědecké mobility, konference, stáže 

CRP – STUDY IN BRNO 

 

Organizuje VUT, MU a Mendelu, Brno 

VUT vytvoří web a vizuální styl 

Společná prezentace: tiskoviny, reklamní předměty, veletrhy  

Prezentovat na tiskovinách podle fakult nebo oblastí 

Reklamní předměty – propisky, náramky, globusky, propiska s krokodýlem nebo hokejistou? sponka 

na papíry s krokodýlem, injekční stříkačky na LF,  

Budou se natáčet videa 

Veletrhy – viz prezentace 

Helena Melicharová navrhla Global forum na CIS Council of International schools  

 

RŮZNÉ  

Fakultní weby – neaktuální odkazy 

Veletrhy a reklamní předměty – propiska s krokodýlem, reflexní přívěsky 

Coronavirus – stanovisko CZS, už je na webu MUNI 

• studentům se po návratu vyplní čestné prohlášení z rizikových zemí, vyšší moc – 

proplatí se náklady 

• nerizikové oblasti – pokud mají potvrzení, že se vyuka ruší a zahraniční studenti jsou 

vyzváni, aby opustili zemi - taktéž jako vyšší moc – náklady se budou proplácet 

• další případy na základě vratek stipendií 

• stipendia se budou dále proplácet, i když se student rozhodne zůstat na vlastní 

nebezpečí 

• rizikové oblasti jsou nyní Čína a Itálie, v Itálii je asi 50 studentů 

DISKUZE 

CJV preparatory course – nová cena 3600 EUR za celý akademický rok, oslovili i agenturu pro právní a 

organizační záležitsti pro studenty i níž než 18let; CJV chystá letáčky – dodat na CZS pro veletrhy, pro 

LF do 11. 3. na veletrh, koordinator@cjv.muni.cz. 

SKM a problémy s místem na kolejích – je nový ředitel na SKM, sjednat schůzku ohledně nedostatku 

ubytování pro zahraniční studenty, letní školy – nemožné sehnat pro ně na kolejích místo!! Je 

potřeba to řešit s vedením. Studentská komora by se ráda také účastnila jednání. 



Evidence krátkodobých mobilit – chybí směrnice a chybí ve statistikách, v loni v lednu se to začalo 

řešit, zatím není dořešeno. FF čeká na termín či informaci, jak evidovat potvrzení z krátkodobých 

pobytů – problém je nyní s rozlišením krátkodobých a dlouhodobých pobytů, do ISu se dá pouze 

nahrát LA nebo Confirmation of study... 

Statistiky – používat ISOIS a IS, ale i tak to není kompletní, seznamy  

Letní školy – nejlepší je přihlašovaní systém přes ISOIS 

Další porada: 3. 4.    9:00 - 12:30 v 107 

27.- 28. 4. výjezdní zasedání 

 

 


