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STUDENTSKÁ SAMOSPRÁVA
INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ
uvádí…

ČNS PRO ZAČÁTEČNÍKY
aneb

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ INSTITUTU MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ
FSV UK

Vážené spolužačky, vážení spolužáci,
vítáme vás na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
v Praze. Do rukou se vám dostává již několikáté vydání Návodu k použití IMS, jehož úkolem je
stručně seznámit nově příchozí studenty s chodem našeho institutu a studentského života na
IMS. K jeho sepsání nás vedla především naše vlastní zkušenost s nástupem do prvního ročníku,
kdy většina z nás trávila několik prvních týdnů akademického roku zmateným pobíháním po
institutu a přidružených institucích. Na následujících stránkách jsme se pokusili shrnout
nejdůležitější informace, které by měl student prvního ročníku znát hned od začátku a bez
kterých se neobejde. Dokument je koncipován formou otázek a odpovědí. Omlouváme za
případné nesrovnalosti, jelikož ani my nevíme o IMS zdaleka vše.
Doufáme, že se vám bude na IMS líbit jak po stránce studijní, tak po stránce společenské!

Váš SIMS
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CO JE SIMS?
SIMS je zkratka pro Studentskou samosprávu IMS. Jedná se o volený orgán, ve kterém
jsou zastoupeny bakalářské ročníky a magisterské studijní obory IMS. Volby do SIMSu se konají
jednou ročně na začátku zimního semestru a z každého oboru mohou být zastoupeni až dva
studenti. Mezi hlavní úkoly SIMSu patří komunikace mezi studenty a vedením institutu, řešení
problémů spjatých se studiem a v neposlední řadě organizace společných kulturně-poznávacích
akcí (přednášky, večírky, výjezdní zasedání, sportovní turnaje, atd.).
O nás a naší práci se dočtete více na stránkách institutu (ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV218.html), našim hlavním komunikačním kanálem se studenty je naše stránka na Facebooku facebook.com/StudentskaSamospravaIMS. Pokud budete mít případně nějaké další dotazy,
můžete využít i naši e-mailovou adresu sims.fsv@gmail.com.
FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK …
Kromě facebookové stránky SIMS existuje i několik facebookových skupin, v nichž se
shromažďují studenti IMS – současní i bývalí. Členem skupiny IMS FSV UK
(facebook.com/groups/2246515426) je dokonce i ředitel institutu, doc. Vykoukal. Probírají se
zde jak otázky související s výukou, zkouškami a organizací institutu, tak i témata společenská,
většinou právě tady najdete pozvánky na nejrůznější společenské akce IMS i mimo něj a nabídky
na stáže.
Česko-německá studia mají na Facebooku také vytvořenou svou vlastní skupinu
(facebook.com/groups/317046511305), která v současnosti platí za hlavní komunikační kanál
studentů ČNS. Členy jsou téměř všichni studenti ČNS napříč ročníky. Pokud tedy máte jakékoli
otázky, neváhejte je položit, někdo ze studentů je jistě zodpoví.
Katedra německých a rakouských studií, pod kterou ČNS spadají., má také založenou
oficiální facebookovou stránku pod názvem German and Austrian Studies Prague
(facebook.com/German.and.Austrian.Studies.Prague). Pedagogové nebo „pomvědové“ (pomocné
vědecké síly z řad studentů) přidávají na stránky odkazy na zajímavé události, články, pracovní
nabídky či stipendia z česko-německého prostoru.
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(facebook.com/groups/1495321697368429) a také prvácké skupiny studentů Mezinárodních
teritoriálních studií (facebook.com/groups/1495883657295915), s nimiž bude následující roky
často v kontaktu nejen na přednáškách.
KDE NAJDU DŮLEŽITÉ INSTITUCE IMS?
-

BUDOVA FSV V JINONICÍCH se skládá ze dvou částí:
o

Budova A – Naleznete ji tak, že od hlavního vchodu půjdete chodbou stále rovně,

projdete hlavní halou budovy, až dorazíte k výtahům na konci chodby. Budova A je ta
nižší ze dvou jinonických budov, nacházejí se v ní místnosti označené na konci vysokým
dvojčíslím (např. 3085), včetně sekretariátu IMS a kanceláří většiny vyučujících na IMS.
o

Budova B – Leží vlevo od hlavního vchodu, nacházejí se v ní místnosti označené na

konci nízkým dvojčíslím (např. 3015)
o

– pozor – v přízemí, označovaném pro větší přehlednost v číslování místností jako

první patro, naleznete místnosti začínající 10xx, v druhém patře místnosti 20xx atd.
-

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ: Budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6 (kousek od kavárny Slavia).

Probíhá zde zápis a je to jediné místo, kde vám vydají potvrzení o studiu, resp. jakákoliv jiná
potvrzení. Agendu IMS má na starosti vždy usměvavá paní Vokatá (místnost č. 211), se kterou se
seznámíte během zápisu ke studiu.
-

SEKRETARIÁT IMS: Jinonice, Budova A, 3103. Na sekretariát se chodí z mnoha důvodů.

Můžete zde zanechat práce pro pedagogy, k nalezení jsou tu některé studijní materiály a můžete
zde zakoupit literaturu za příznivé ceny. Naleznete zde paní sekretářku Bílkovou a PhDr.
Nováka, od nichž vám budou na mail chodit důležité informace o dění na IMS a pozvánky na
zajímavé akce nejen IMS. Dřív, než se půjdete na sekretariát na něco zeptat, dobře si prohlédněte
nástěnku, zda tam vámi hledaná informace již nevisí. Nástěnka je k nahlédnutí hned naproti
sekretariátu.
-

KABINET INFORMATIKY: Jinonice, Budova A, 2. patro, mezi počítačovými učebnami.

Zde získáte login a heslo na školní počítače a poradí vám tu také s přístupem na školní Wi-Fi.
Můžete zde dobíjet váš studentský průkaz (ISIC) kreditem na kopírování. Zaměstnanci by vám
měli též pomoci s obsluhou školních počítačů.
-

KABINET JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY (KJP): Jinonice, Budova B, 3. patro, místnosti 3003-

3005. Na patře se nachází kabinety pedagogů vyučujících jazyky a nástěnka KJP.
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-

KNIHOVNA: Jinonická knihovna se nachází v přízemí, vlevo od hlavního vchodu do

budovy. Zde je uskladněno mnoho knih důležitých pro vaše studium na IMS. K jejich vypůjčení
potřebujete studentský průkaz (ISIC), řada publikací je však přístupná pouze prezenčně.
-

STUDOVNA: Studovna se nachází v budově přes ulici, naproti hlavnímu vchodu. Zde se

můžete v klidu a tichu věnovat studiu, surfovat po internetu nebo číst rozličná domácí i
zahraniční periodika.
-

STUDENTSKÁ MÍSTNOST: Místnost s gauči, stolky a zásuvkami, kde můžete strávit volné

chvíle, většinou se i zde studenti učí, takže byste měli zůstat tiše. Nachází se hned v přízemí.
-

„RYTÍŘSKÁ“: Rytířská ul. č. 39, Praha 1. Sídlí zde katedra Západoevropských studií,

Europeum a někteří vyučující.
-

USD: ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR, Vlašská 9, Praha 1 – Malá strana.

-

ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ MZV ČR: Nerudova 3, Praha 1 – Malá Strana.

-

„OPLETALKA“: Opletalova 1606/26 (u Václavského náměstí), Praha 1. Nejedná se o
budovu IMS, ale IES (Institut ekonomických studií). Tato budova je pro studenty IMS
důležitá z jednoho důvodu: skládá se zde zkouška z Úvodu do ekonomie.

K ČEMU JE HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU?
Harmonogram akademického roku 2014/2015 najdete na fakultních stránkách
(fsv.cuni.cz/FSVTEMP-1473.html), doporučujeme ho včas stáhnout a prostudovat. Obsahuje
důležité informace o průběhu akademického roku, termíny zápisu předmětů, zkouškového
období, státnic, děkanského volna atd.
K ČEMU JE INDEX?
Index je průkazem a osvědčením o studiu na VŠ. IMS však již indexy v papírové verzi
zrušil, a proto vám do budoucna odpadá mnoho zbytečného poletování po vysokoškolských
institucích. Náhražkou indexu se stal studenty velmi oblíbený internetový studijní portál SIS
(Studijní informační systém - is.cuni.cz/studium/login.php). S jeho pomocí (a mnohdy i
výraznou nepomocí) se budete zapisovat do předmětů (zápis do zimního semestru probíhá od 15.
září od 10 hodin), na zkoušky a pedagogové vám zde budou zapisovat výsledky zkoušek.
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K ČEMU JE STUDENTSKÝ PRŮKAZ A JAK HO ZÍSKÁM?
Studentský průkaz (ISIC karta studenta) je nezbytným pomocníkem studenta UK, proto
si zařiďte jeho vydání co nejdříve. Všeobecně slouží jako průkaz studenta, je nezbytný pro
vypůjčování knih z knihovny, objednávání jídel ve všech menzách UK a dále se dá použít např.
ke kopírování a tisku na velké kopírce ve vstupní hale a v knihovně a studovně v Jinonicích. Se
zřízením studentského průkazu jakožto karty ISIC můžete využívat mnoho výhod na kulturní
akce, sportovní vyžití či v restauracích (kompletní seznam slev na isic.cz/slevy.
Studentský průkaz si můžete nechat vytvořit po získání fakultního kuponu, který obdržíte
během zápisu na IMS, v těchto výdejních místech:
- INFORMAČNĚ-PORADENSKÉ CENTRUM, Celetná 13
- PRÁVNICKÁ FAKULTA UK, nám. Curieových 7, přízemí, místnost č. 34
- MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UK, Ke Karlovu 3, první suterén
Aktuální otevírací dobu výdejních center naleznete na www.cuni.cz/UK-3249.html. Vytvoření
studentského průkazu je zpoplatněno (vytvoření stojí 200 Kč). Při vytvoření je potřeba mít u sebe
i průkaz totožnosti. Upozorňujeme, že všichni noví studenti UK si musí tento průkaz vytvořit,
takže na začátku akademického roku se před výdejními centry tvoří dlouhé fronty (někdy i
několikahodinové - především na Právnické fakultě, výdejní centrum na MF fakultě je díky své
poloze mimo centrum méně vytížené a fronty nebývají dlouhé).
POZOR! Při zřízení studentského průkazu ISIC platí karta ISIC jeden rok.
K prodloužení její platnosti NESTAČÍ pouze nový fakultní kupon, ale je třeba zakoupit
„revalidační známku“ (stříbrnou samolepku) v ceně 200 Kč. Bez této známky nelze uplatňovat
výhody plynoucí z karty ISIC. Známku lze zakoupit pouze ve výdejních centrech.
JAK ZÍSKÁM PŘÍSTUP NA ŠKOLNÍ POČÍTAČE?
Svůj login (i první heslo) získáte v kabinetu informatiky po předložení studentského
průkazu. Kabinet informatiky najdete v budově A ve druhém patře.
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JAK
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PRO
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NOTEBOOK/TABLET/SMARTPHONE?
Mnozí studenti se s připojením svých mobilních zařízená k síti značně trápí. Ve všech
budovách UK (dokonce i v budovách jiných českých univerzit a vysokých škol a některých
zahraničních univerzit) funguje bezdrátová síť Eduroam, na kterou se přihlásíte pomocí svého
loginu.

Více

o

projektu

Eduroam

a

instalaci

ověřovacího

programu

zjistíte

na

intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1039.html.
V případě přetrvávajících problémů vám samozřejmě nejvíce pomohou v kabinetu
informatiky.
JAK A KDE SI MOHU NABÍT KREDIT NA KOPÍRKY?
V Jinonicích využijete především kopírku v přízemí v hlavní hale nebo kopírku v suterénu
v knihovně. K jejich obsluze potřebujete průkaz studenta s kreditem na kopírování. Peníze se na
kartu dají nabít buď v kabinetu informatiky (budova A, druhé patro) nebo pomocí přístroje u
velké kopírky v hale. Na samotné kopírování se přeptejte pracovníků knihovny, rádi vám poradí!
KDE SE MŮŽU NAJÍST?
Jak jste již sami zjistili, Jinonice neleží zrovna v centru naší matičky stověžaté. Pokud si
tedy nechcete nosit svačinu od maminky, máte tři možnosti, jak nasytit hladový žaludek.
Jednak je to menza, resp. výdejna Jinonice. To znamená, že jídlo se tu nevaří, ale dováží
z jedné z menz, proto výdejna požaduje trošku aktivity od svých strávníků, rozuměj objednání
jídla den předem do 14 hodin. Na výběr bývá ze tří nebo čtyř různých jídel, jedno je určeno
vegetariánům. Každý den je k dispozici i několik málo volných jídel, která si můžete vyzvednout i
bez objednání. Jejich počet je však omezen, proto radíme: objednávat předem. Kromě toho je
k dispozici i polévka, několik fast foodových menu (smažák, žampiony, hranolky), výběr salátů
(některé nedoporučujeme zkoušet), bagety, jogurty, nápoje a pivo Kozel. Jídlo se platí vaším
studentským průkazem, který si nabijete u pokladny přímo v menze (zde také můžete získat
heslo, díky němuž si můžete jídlo objednávat i přes internet). Další podrobnosti a jídelníček se
dozvíte na stránkách Koleje a menzy UK na kam.cuni.cz/KAM-98.html. O kvalitě jídla se jistě sami
přesvědčíte.

Druhou možností pak je jedna ze dvou večerek nacházejících se vpravo a vlevo od
hlavního vchodu do jinonické budovy. Zejména v té větší je možné koupit úplně všechno – od
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balonku pro psa přes všechny možné potraviny po filmy na DVD – za poměrně příznivé ceny,
rozhodně levněji než v bufetu.
Třetí možností je nedávno otevřená Bageteria a Pekařství Panos, které se nachází mezi
stanicí metra Jinonice a budovou UK.
Osvědčenou restauraci a hospodu, kam studenti často chodívali na obědy, zavřeli.
CO JE TO „KAROLINKA“?
Karolinka je vaším průvodcem po studiu. Dočtete se v ní většinu důležitých informací o
FSV a našem institutu. Její nejdůležitější částí je seznam předmětů, které jako studenti-bakaláři
musíte/můžete absolvovat. Karolinku pro ČNS na aktuální akademický rok si stáhnete
v elektronické podobě z fakultních stránek na karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-636.html.
U každého předmětu jsou uvedeny následující informace:
Kód předmětu/Název předmětu/Vyučující/Semestr/Rozsah/Ukončení/Kredity
- Kód většiny předmětů, s nimiž se na bakalářském studiu setkáte, má formu např.
JMB001. Písmeno J mají na začátku všechny předměty z FSV, písmeny MB je označen
předmět bakalářského studia IMS a konečně číslo určuje konkrétní předmět. Jako bakaláři si
můžete zapisovat pouze bakalářské předměty.
Výjimka: Kursy hostujících učitelů v cizím jazyce, v našem případě kurzy
„Gastdozentů“ (Veranstaltung des deutschen Gastdozenten), si můžete zapsat i jsouli označeny MM, tedy magisterské. Pomocí kódu můžete vyhledávat předměty ve
studijním informačním systému.
(Ve skutečnosti se dají zapsat i magisterské předměty, ale ve většině případu se stává,
že předmět není uznán garantem bakalářského oboru, je tedy zbytečné jej
navštěvovat.)
- Semestr – kdy je předmět vyučován. ZS = Zimní semestr; LS = Letní semestr.
Povinné předměty musí být vypsány každý rok, u povinně-volitelných tomu tak není nepovinný předmět tedy nemusí být vyučován každý rok, většinou záleží na vyučujícím a na
zájmu studentů.
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- Rozsah – přednáška/seminář určuje, jak má vypadat rozvržení výuky. Např. 1/1
znamená, že bude přednášet vyučující, ale do výuky budou zapojeni i studenti (referáty
apod). 2/0 by měla být pouze dvouhodinová přednáška a 0/2 jenom seminář. V praxi záleží
zejména na konkrétním vyučujícím, jak si hodinu rozvrhne. Čísla před a za lomítkem
označují hodinovou dotaci předmětu týdně, přičemž za hodinu se považuje jedna vyučovací
hodina, která má 40 minut. Přednáška s označením 2/0 tedy bude trvat 1 hodinu a 20 minut.
- Ukončení – Zk=Zkouška; KZ=Klasifikovaný zápočet; Z=Zápočet (viz Jak
vypadají zkoušky?)
- Kredity – kolik kreditů obdržíte za úspěšně absolvovaný předmět.
- Prerekvizity - prerekvizity označují předměty, které musíte splnit, abyste si mohli
zapsat další předměty (Například: Pro absolvování předmětu Bakalářský seminář pro českoněmecká studia I. ve 2. ročníku v ZS je potřeba v 1. ročníku absolvovat předměty Úvod do
společenských věd I, Úvod do společenských věd II (oba ZS) a Německé dějiny (LS).
Nesplnění prerekvizit může znamenat zbytečné prodloužení studia. Více v JAKÉ
PŘEDMĚTY SI MUSÍM / MOHU ZAPSAT V PRVNÍM ROČNÍKU)
CO JE TO STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM?
A je to tady. Náš oblíbený a již výše zmiňovaný SIS - Studijní informační systém.
Základní funkcí jednotného Studijního informačního systému UK, v kterém je občas
velmi obtížné se vyznat, je elektronické zapisování předmětů a kontrola studijních povinností a
výsledků.
Studijní informační systém je přístupný na is.cuni.cz/studium. Před zahájením práce se
Studijním informačním systémem doporučujeme přečíst návod k použití, naleznete zde odpovědi
na většinu případných otázek. Login do systému se shoduje s loginem do školní sítě (jedná se o
číslo na studentském průkazu), heslo pro první vstup bývá většinou rodné číslo.
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JAK SE MÁM ORIENTOVAT V ROZVRHU?
Rozvrh na zimní semestr naleznete v SISu (is.cuni.cz/studium). Klikněte na odkaz
„Rozvrh NG“, pak na sekci „Studenti“ a vyberte si „B - bakalářské studium“ a „CNS – Českoněmecká studia“. Zobrazí se vám rozvrh všech bakalářských předmětů, z nichž si vyberete
povinné předměty pro první ročník (viz níže) a povinně volitelné předměty podle vlastní úvahy.
Vlastní rozvrh si vytvoříte pomocí funkce „Přidat do košíku“ u každého předmětu a zobrazíte
v sekci „Můj rozvrh“.
Budovu konání poznáte podle místnosti uvedené u předmětu: Jxxxx (např. J1034) =
Jinonice a číslo místnosti; Hxxx (např. H012) = Hollar a číslo místnosti; USD = Ústav pro
soudobé dějiny ; RYT = Rytířská
JAKÉ PŘEDMĚTY SI MUSÍM / MOHU ZAPSAT V PRVNÍM ROČNÍKU?
Na IMS, stejně tak jako na celé FSV, funguje tzv. kreditní systém. Rozvrh si tak skládáte
do určité míry sami. Za celé studium musíte splnit 180 kreditů, pro postup do druhého ročníku
potřebujete 30 kreditů, za první dva ročníky, tj. než odjedete do Řezna, musíte získat 120 kreditů
(v současnosti existuje možnost odjezdu do Řezna již po prvním roce studia). Předměty se dělí na
povinné/povinně volitelné/volitelné. Jak již z názvu vyplývá, povinné předměty musíte
absolvovat. Z povinně volitelných a volitelných si můžete vybírat dle vlastních zájmů, ale existují
určitá omezení, na která je třeba dát si pozor. Funguje systém prerekvizit (některé povinné
předměty si můžete zapsat až po úspěšném splnění jiných, povinně volitelných). Tím pádem se
povinně volitelné stávají v podstatě povinnými. Dalším omezením jsou moduly. Předměty jsou
rozděleny do modulů podle oblasti, které se týkají (jazyky, společenské vědy, vědy o kultuře…).
Z každého modulu musíte splnit minimálně předem určený počet kreditů. Prerekvizity, rozdělení
do modulů i minimální počty kreditů najdete v Karolince. Z vlastní zkušenosti doporučujeme
zapsat si v prvním ročníku všechny prerekvizity a co nejvíce povinně volitelných předmětů,
abyste měli v druhém ročníku více času na Bakalářský seminář a povinnou praxi (kterou můžete
absolvovat samozřejmě i v prvním ročníku nebo v Řeznu), která také zabere dost času (420
hodin).
Tolik obecně, nyní konkrétně k jednotlivým předmětům. V prvním ročníku je nutné
absolvovat (úspěšně) prerekvizity Bakalářského semináře, který se zapisuje v druhém ročníku, tj.
Úvod do společenských věd I a II a Německé dějiny. Prerekvizitami pro Překlad z češtiny do
němčiny, tedy předmět, který si budete zapisovat v Řezně, jsou opět Úvody do společenských
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věd, Německé dějiny a k tomu Němčina odborná I a II, Geografie německy mluvících zemí,
Úvod do geografie, Deutsche Fachtexte, Středoevropská kultura po roce 1945 (ke které je
prerekvizitou Mitteleuropäische Kultur vom 19. Jahrhundert bis zum Jahre 1945) a
Veranstaltungen des deutschen Gastdozenten. Tyto předměty musíte tedy splnit v Praze. Pozor
na to, že předměty jsou vypisovány vždy jen v letních nebo jen v zimních semestrech (kromě
Gastdozentů, ti jsou každý semestr).
Pro zapisování předmětů jsou vyhrazeny první dva týdny semestru (letos konkrétně od
15. 09. 2014 od 10 hodin do 29. 09. 2014 do 14 hodin). Během této doby můžete zapsané
předměty libovolně měnit. Doporučujeme tedy hned na začátku semestru navštívit co nejvíce
přednášek a pečlivě vybírat. Po uplynutí této doby již NENÍ možné zapsané předměty měnit (Je
možné vyškrtnutí předmětu i během semestru či během zkouškového období, ale jedná se o
velmi byrokratickou záležitost). Při zápisu počítejte s tím, že některé předměty (semináře a
některé povinně volitelné) mají omezenou kapacitu a je možné, že zájemců bude více než volných
míst. Doporučujeme tedy sedět u zápisu dostatečně předem a vše mít naplánováno.
JAK VYPADAJÍ ZKOUŠKY?
Nejdříve dovolte malou poznámku k terminologii. V Karolince naleznete vedle předmětů
tři různé značky: Zk (tzn. Zkouška), KZ (tzn. Klasifikovaný zápočet) a Z (Zápočet). Zkouška i
klasifikovaný zápočet jsou ohodnoceny známkou, zápočet pouze formou splnil-nesplnil. Rozdíl
mezi Zk a KZ je čistě formální. V praxi je to často jedno a to samé, často se stává, že KZ
znamená složení testu, díky němuž je student připuštěn k ústnímu přezkoušení. V žádném
případě neplatí, že by KZ byl vždy jednodušší než Zk, občas to bývá naopak.
Na složení Zk, KZ nebo Z máte tři pokusy – jeden řádný a dva opravné. Každý předmět
si během studia můžete zapsat maximálně dvakrát, celkem tedy máte až šest pokusů na
absolvování jednoho předmětu.
POKUD MÁM PŘEDMĚT ZAPSANÝ, MUSÍM Z NĚJ SLOŽIT Zk, KZ, Z?
Měli byste, ale nemusíte. Pokud si předmět zapíšete, ale nesplníte povinnosti k jeho
absolvování, můžete si jej zapsat příští rok. Pokud se ani nepřihlásíte na žádný termín zkoušky, do
SISu se vám nezapíše žádná známka. Pokud se ale na zkoušku zapíšete a nesplníte ji, do SISu se
vám zapíše nedostatečná (4), a to i když ke zkoušce vůbec nedorazíte.
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POZOR! Máte-li povinný předmět zapsaný již podruhé, MUSÍTE ho absolvovat, jinak
vám hrozí vyloučení ze studia.
A CO PRAKTIKUM/STÁŽ?
Povinností studenta ČNS je absolvování stáže/praktika/praxe v rozsahu 420 hodin
v rozmezí deseti měsíců. Absolvováním praktika získáte nejen 20 kreditů, ale i praktické
zkušenosti, které uplatníte v budoucím zaměstnání. V tomto směru patří ČNS mezi několik málo
oborů, kde je praktikum povinné (přestože se domníváme, že uplatnění absolventa se zvyšuje již
získanými pracovními zkušenostmi během studia, takže by mělo být povinné takřka všude).
Praktikum můžete vykonávat v mnoha německy mluvících institucích či firmách v Praze (nebo i
ve svém domovském městě či v zahraničí) – nezáleží, zda se bude jednat o sektor neziskový,
vládní či soukromý. Důležité je, aby praktikant přišel během každodenních činností do kontaktu
s němčinou či německými kolegy. Seznam některých institucí, kde studenti ČNS již své praktikum
vykovávali, naleznete na konci tohoto dokumentu (tento seznam není nikterak závazný – vámi
zvolenou instituci či firmu musí vždy schválit koordinátor oboru).
PRŠÍ V DEŠŤOHRADU?
Ne více než v Praze. Abychom vás nemátli - Dešťohrad je familiérní studentské označení
Řezna (více ale používáme německý název Regensburg). Další povinností (ale dle našeho pohledu
další příjemnou povinností) studenta ČNS je roční (dva semestry) studium na Universität
Regensburg. Díky spolupráci s UR a Bohemicem trávíme jeden rok v Regensburgu a naši němečtí
kolegové jeden rok v Praze. Ale není zas tak jednoduché se do Regensburgu dostat, samotným
studiem nevzniká nárok na žádné stipendium spojené s pobytem, každý student ČNS musí projít
několikaměsíčním byrokratickým papírováním ohledně Erasmu+ (výhodu budou mít ti z vás,
kteří díky svým studijním výsledkům získají stipendium Česko-německého fondu budoucnosti papírování zde není tak velké). Samozřejmě si můžete zažádat o stipendium i jinou organizaci.
Stipendium je skutečně potřeba (například ceny pokojů se pohybují v rozmezí 200 - 400
euro/studiem ČNS vám nevzniká ani automatický nárok na kolej v Regensburgu), doporučujeme
mít ze začátku i nějaké vlastní úspory.
Ještě před dvěma lety mohli studenti ČNS absolvovat pobyt v Regensburgu pouze ve 3.
ročníku studia, nyní se situace změnila a je možnost vycestovat již ve 2. ročníku studia. Čas, kdy
do Regensburgu pojedete, si zvolíte vy sami. Mnozí pobyt v Regensburgu spojují
s dokončováním bakalářské práce a odjíždějí tedy až ve 3. ročníku.
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ORGANIZUJE INSTITUT NĚJAKÉ KULTURNÍ AKCE?
Pochopitelně, převážně prostřednictvím SIMSu. Mezi ty dnes již tradiční patří Welcome
party, Vánoční večírek, Aprílová karaoke party a Parník IMS, pořádaný jako rozloučení s letním
semestrem. Kromě toho SIMS plánuje podzimní i jarní Výjezdní zasedání a přednášky
s odborníky na aktuální témata (v tomto směru jsou velmi aktivní i samotní pedagogové a
katedry). V říjnu pak pořádá Studentská unie UK Studentský jarmark, kde se budete moci
seznámit s řadou studentských organizací a spolků. Tato akce proběhne letos na Ovocném trhu u
budovy Karolina 14. 10. 2014.

O všech akcích jsou studenti informováni prostřednictvím

e-mailu sekretariátem IMS. Česko-německá studia často pořádají vlastní komornější akce, tzv.
Stammtische. Vše ostatní je ve vašich rukou!

Pokud vám ani nadále není IMS dostatečně srozumitelné, neváhejte se se svými dotazy obrátit na
nás. Pro shrnutí uvádíme na poslední straně důležité a užitečné odkazy.
Váš SIMS.

© SIMS 2009
Revize: SIMS 2014
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cuni.cz

Univerzita Karlova

fsv.cuni.cz

FSV UK

ims.fsv.cuni.cz

IMS

ims.fsv.cuni.cz/IMSFSV-114.html

Česko-německá studia

facebook.com/StudentskaSamospravaIMS

SIMS - Studentská samospráva IMS

suuk.cz

Studentská unie UK

kam.cuni.cz

Koleje a menzy UK

karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-636.html

Karolinka

intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2440.html

Harmonogram akademického roku 2013/2014

is.cuni.cz/studium

Studijní informační systém Univerzity Karlovy

knihovna.jinonice.cuni.cz

Knihovna společenských věd TGM

intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1402.html

Studijní oddělení FSV UK

cuni.cz/UK-122.html

Informační-poradenské centrum UK

ur.de

Universität Regensburg

bohemicum.de

Bohemicum

postnito.cz

POST - Portál odborných studentských textů

facebook.com/jinonicejinak

Jinonice Jinak

facebook.com/tyjatr

Teritoriální tyjátr

facebook.com/GalavecerFsv

Galavečer FSV

facebook.com/jinospolek

Jinospolek

facebook.com/casopis.social

Sociál, časopis FSV UK

facebook.com/ozivmehollar

Oživme Hollar

facebook.com/ukacko

Ukáčko – Portál studentů UK
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prag.diplo.de

Velvyslanectví SRN v Praze

fesprag.cz

Friedrich-Ebert-Stiftung Prag

kas.de/tschechien/cs/

Konrad-Adenauer-Stiftung Prag

cz.boell.org/cs

Heinrich-Böll-Stiftung Prag

freiheit.org

Friedrich-Naumann-Stiftung Prag

bruecke-most-stiftung.de

Brücke/Most Stiftung

fondbudoucnosti.cz

Česko-německý fond budoucnosti

tschechien.ahk.de/cz

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

cnfm.cz

Česko-německé fórum mládeže

goethe.de/ins/cz/pra/

Goethe-Institut Prag

rkfpraha.cz

Rakouské kulturní fórum v Praze

bbkult.net

Centrum Bavaria Bohemia

landeszeitung.cz

Landeszeitung

prager-literaturhaus.com

Pražský literární dům

tandem.adam.cz

Tandem

gfpsczech.wix.com/gfps

GFPS

compresspr.cz/cs/start

Kontaktní kancelář města Vídně-COMPRESS

facebook.com/schulprojekt

Do Německa na zkušenou
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