
Zápis ze schůzky IRO  
2. 11. 2016, 13:00, Centrum zahraniční spolupráce  CZS 

 

Prezentace CZS – Mobilitní tým 

- Jak vybírat studenty?  

o ESF – snažit se hlídat úroveň angličtiny studentů 

o LF si studenty vybírá sama 

o PřF – udělat předvýběr (vyřadit nesplňující podmínky), konečný výběr udělá  

o Ostatní fakulty nechávají výběr studentů na CZS 

- Learning agreementy 

o CZS zaznamenalo komplikace – někdy nutnost předělávat learning agreementy 

 Fakulty požadují min 50 % kreditů na dané fakultě, CZS jim říká 70 % - 

problémy vznikají kvůli různým systémům na jiných univerzitách 

- Mobility v budoucnosti 

o počty studentů v Erasmus + mimo Evropu oproti Mundu budou pravděpodobně 

klesat 

o Erasmus + v Evropě – očekává se spíše nárůst 

o Vedení chce co nejvíce zahraničních studentů 

 

Rektorát – koncepce komunikace 

- Úkol od vedení: zpracovat návrh koncepce pro komunikaci se zahraničními absolventy 

- Většina informací viz prezentace nebo podklady v e-mailu 

- Koncepce  

o Efektivní 

o Podložená  

o Do konce tohoto roku 

- V horizontu dalšího měsíce – hloubkové rozhovory s lidmi, kteří se tím zabývají 

o Domlouvání schůzek je na individuální domluvě s fakultami, ne přes CZS 

- Ze začátku hlavně FSS, ESF, FF, PřF, LF, ale zájem mají všechny fakulty 

- Domluva setkání a účastníků přes IRO – rektorát se spojí a udělá tabulku s možnými termíny a 

přihlašováním  

o IRO zajistí, aby byli zahrnuti všichni potřební – je možno přeposlat dokument; 

doporučení vzít to před akademické nadřízené  

 

Agent training 

- Termín: 29. 11. úterý 9 – 17  

- Do pátku poslat jména účastníků (1 až 2 lidi na fakultu) 

- Dál bude komunikovat Lucie S. 

 

 



Webináře 

- Týká se jen některých fakult 

- Ptát se Simona na cokoliv 

- Všechny informace jsou na webových stránkách 

- Bude se propagovat na FB přes CZS, ale fakulty by měly rozesílat i svými zdroji a kanály 

 

International graduate.net 

- Všechny magisterské obory v angličtině 

- Dana bude posílat informace o studentech, kteří vyjádřili zájem o program a byli předvybráni 

firmou  

- Připomínka FSS – zatím kontakty na studenty z Afriky  

o Netargetovat Afriku, zkusit spíš jiné regiony, pokud to jde 

- IRO: Dávat vědět, zda studenti reagují 

 

Video  

- Budou se tvořit krátká propagační videa prostor jednotlivých fakult 

- Využití např. na veletrzích, jiných akcích, online 

- Již je vytvořeno video z materiálů, co byly natočeny na video předchozí 

- Možnost natočit všechny zajímavé prostory, potom možnost to používat a sestříhávat dál 

- Fakulty během příštího týdne poslat zajímavé prostory seznam 

o Případně i info o zajímavých událostech, které chtějí natočit 

o Proběhne od 14. 11.  

- Výsledkem bude jednotlivé video pro každou fakultu 

 

Domlouvání agentů 

- Pokud si fakulty vybraly agenta, je třeba to řešit přes CZS, protože smlouva musí být za celou 

univerzitu 

o Ostatní fakulty taky budou vědět, kdo s kým spolupracuje, a mohou se připojit 

Veletrh v Bruselu 

- Dotaz jestli se MU bude účastnit veletrhu evropského vzdělání v Bruselu 

o Pokud ano, FSS má zájem zájem 

- Dana - vzhledem k termínu veletrhu a způsobu udělování financí spíše ne 

 

Web 

- Bude nějakou dobu trvat, než se to vyšperkuje 

- Fakulty – proklikat svoji sekci, hledat chyby, chybějící věci, špatné obrázky, linky, překlepy 

o Připomínky na anglickou část posílat Daně  

- Ke každému anglickému oboru bude snaha dát tam reference  

o Fakulty sbírat studenty, jejich (pozitivní) reference a fotky 

 Dodávat postupně 


