
IRO porada 6. září; zapsala Irena Diatelová 
 

Novinky: 

Veletrhy 

- veletrh v Kazachstánu – 27. září 

- Tchaj-wan – 14. -15. října 

- Filipíny 10. listopadu  

- na veletrzích by se mohli hodit naši studenti nebo absolventi k propagaci, k asistenci  

- ESF a FSS konec září do Indie, Dana zajišťuje stánek 

- FF jede na začátek listopadu do Moskvy 

 

Factsheet 

- máme obsahově hotový factsheet, je to jedna A4 na veletrh se základními fakta 

informace o MU, čekáme na grafický návrh 

 

Brožury 

1)  

- dokončujeme hlavní A4 brožuru, první dvě stránky obsahují informace o MU apod., další 
stránky pak obsahují informace o fakultách – krátký text, seznam anglických programů, 

deadliny přihlášek, poplatky, uplatnění apod.  

- čekáme na poslední slovo pana ředitele Pavlíka, poté rozešleme na IRO a poprosíme o 
kontrolu fakt, počtu studentů apod.  

- budou tam fotky budov atd., můžete upravit, doplnit texty 

- poznámka FF: mít v textu informace o počítačově vybavených učebnách atd. není úplně 
od věci, lidé na veletrhu si často myslí, že jedou do třetí země.  

- pošleme v týdnu od 12. září 

- SKM mají hezké fotky, takže by to šlo doplnit  

2)  

- vyrábíme taky další brožuru, která nahrazuje tu se seznamem oborů na MU – tyto obory 
jsou hlavně české a pak na konci je uvedené pár oborů v angličtině; teď chceme změnit, 

uděláme jen přehled anglických oborů plus krátké popisky o oborech 

 

Webináře 

- webinář podzim: je zaplacený balíček pro pět fakult, nezahrnuje PdF; PdF to probere 
s proděkanem  

- na Centru jazykového vzdělání je místnost, kde je speciální stěna s logem MU, bylo by 
fajn to využít  

- 20. září má FSS webinář pro Indii 

- fakulty už dávají dohromady materiály, formulář k vyplnění údajů pro weby webinářů je 
k dispozici, Dana pošle kontakt na koordinátora z web2present, další náležitosti si pak už  

budou fakulty zařizovat samostatně 



- webinář na začátku roku; problém by to být neměl 

- až bude webová strana webinářů hotová, dát vědět Daně, aby zkontrolovala, že je tam to 

Study in Moravia a další důležité náležitost 

 

Ambasadoři 

- když bylo potřeba poslat současným ambasadorům stipendia, pan Pavlík napsal 
proděkanům, že navrhuje stipendium a výši 

- částka to byla 4.000 Kč za rok, kdo dělal ambasadora jen půlroku, měl by dostat 
poměrovou částku, tj. např. 2.000 Kč za rok 

- stipendium by se mělo vyplácet jednou za rok, v listopadu 

- Dana: každá fakulta má svého ambasadora a je za něj zodpovědná, řeší to i placení 
o FI: těch dotazů, na které absolventi odpovídají, není zase tolik, je to např. dva 

dotazy za měsíc…  

- Dana poprosí pana Pavlíka, aby zase rozeslal připomenutí k proplacení stipendií 

 

Radka  

- Orientační týden 
o v pondělí 12. září, začátek v 9 

o dvě skupiny: v první jsou všichni, ve druhé Erasmáci 

o koordinátoři z fakult mají na starosti admission na fakultách 

- Mobilitní týden 
o Radka to bude řešit 

o všichni mi potvrdili fakultní prezentaci, čas, místo, chybí ještě od FI – FI, řeší, 

hledá místnost  

o video by mohlo být hotové příští týden 

 

Dana 

- Studyin.cz: bude potřeba to zkontrolovat, přístupové údaje pošle 

- další meeting cca za 6 týdnů 


