2020/01 Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájení
studia v LS školního roku 2019/2020

A. Obecná část (společná pro všechny studijní cykly)
B. Bakalářské studium
B.1. Bakalářský prezenční program Teritoriální studia (BP_TS)
B.2. Bakalářský prezenční double-degree program Česko-německá studia (BP_CNS)
C. Magisterské studium
C.1. Magisterský studijní program Teritoriální studia, TS_NP (původně NMTS)
D. Erasmus: studijní agenda

A. Obecná část – studium na IMS FSV UK (základní údaje o studiu obsahuje
předchozí Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v zimním semestru
školního roku 2019/2020: https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-rediteleims-pro-studenty)
1. Zápis do předmětů a zápis ke zkoušce
a) V období stanoveném harmonogramem se studenti zapisují do elektronických zápisových
listů příslušného předmětu, aby v jeho rámci mohli plnit příslušnou studijní povinnost. Nemáli student předmět formálně zapsán v SIS, nemůže z něj udělat zkoušku. Platná je jen
elektronická forma zápisu jak do předmětu, tak ke zkoušce. Zkouškové povinnosti lze plnit
vždy jen v rámci daného semestru!
b) V LS školního roku 2019/2020 probíhá zápis do předmětů pro studenty:
- bakalářského cyklu od 3. 2. 2020 (10.00) do 22. 2. 2020 (14.00)
- magisterského a doktorského studia od 4. 2. 2020 (10.00) do 22. 2. 2020 (14.00)
c) Zkoušky lze dělat v rámci zkouškového období, které v případě LS 2019/2020 (viz
harmonogram školního roku 2019/2020) trvá od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020. Zkoušet je možné
již od 18. 5. 2020 (v prvním týdnu po ukončení výuky), resp. již během posledních dvou týdnů
výuky v květnu 2020). Zkouškové období před 30. 6. 2020 je určeno pro řádné i opravné
termíny.
d) Zkouškové období pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2020/2021, tj.
od 1.9. 2020 do 11.9. 2020. Toto období je určeno pouze pro opravné termíny.
e) Studentům, kteří si nezapsali alespoň jeden termín v řádném zkouškovém období, SIS
automaticky smaže jednu možnost zápisu ke zkoušce, studijní povinnost pak mohou plnit jen
v rámci dvou zbývajících termínů. Pokud se student přihlásí ke zkoušce a nezúčastní se jí bez
řádné omluvy, daný termín mu propadá a o tento termín se krátí počet pokusů ke splnění studijní
povinnosti. Neúčast na termínu však není důvodem k zapsání známky neprospěl/a.
f) Student má nárok na tři zkouškové termíny (jeden řádný a dva opravné), žádný mimořádný
děkanský ani jiný termín neexistuje! Pokud student tyto tři možnosti vyčerpá, může si
předmět zapsat znovu další školní rok (s výjimkou volitelných předmětů). Pro zápočet nebo
klasifikovaný zápočet nejsou zpravidla opravné termíny (Pravidla pro organizaci studia, čl.
8/2).
g) Pokud student neuspěje ani podruhé, pak v případě povinného předmětu je mu ukončeno
studium, zatímco v případě povinně volitelného předmětu si tento musí nahradit jiným
předmětem, aby byl schopen splnit příslušný počet kreditů za povinně volitelné předměty.
Doporučuje se tudíž, aby studenti seriózně zvážili počet zapsaných předmětů v každém
semestru.
h) Studijní povinnosti mimořádně splněné po 11. 9. 2020 může do SIS zanášet pouze studijní
oddělení na základě žádosti schválené garantem programu
i) Zkouškový režim určuje Opatření děkana 55/2012, možnosti dodatečného zápisu, nebo
naopak vymazání již zapsaného předmětu definují Pravidla studia na FSV UK, čl. 5/2.
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j) Splněné studijní povinnosti zapisují vyučující pouze do SIS. Studenti jsou povinni si zápis
známky zkontrolovat, případně upozornit vyučujícího, aby ji zapsal, v případě nouze musí
studenti kontaktovat garanta příslušného programu.
h) základní informace pro první ročníky viz https://fsv.cuni.cz/studium/prvni-rocniky.
i) formuláře – veškeré formuláře nutné ke studiu najdete na této stránce.
2. Zápisy předmětů s kódy JMx a JTx
a) studenti prvních ročníků bakalářského i magisterského studia si zapisují předměty s kódy
JTB nebo JTM (předměty zapsané eventuálně pod kódy JMB/JMBZ nebo JMM/JMMZ se jim
v SIS budou zobrazovat jen jako volitelné), studenti starších ročníků si zapisují předměty
s kódy JMB/JMBZ nebo JTM/JTMZ (předměty zapsané eventuálně pod kódy JTB nebo JTM
se jim v SIS budou zobrazovat jen jako volitelné).
b) předměty s dvojím kódováním mají (podle odhadu) rozdělené počty studentů tak, aby
v konečném součtu obě položky odpovídaly kapacitě místností
c) během zápisového období (a v případě dostatečné kapacitní rezervy) může v rámci jednoho
a téhož předmětu se dvěma kódy (JMx a JTx) dojít k přesouvání studentů k jejich „správným“
kódům JMx nebo JTx, resp. v souvislosti s tím také k změnám nastavených poměrů mezi JMx
a JTx
d) pokud dojde k situaci, v níž studenti starších ročníků budou mít i po uzavření zápisů v SIS
zapsány předměty s kódem JTx a nebude možné toto změnit, budou tyto předměty (přesto, že
se v SIS budou těmto studentům zobrazovat jako volitelné) při kontrole studia na jeho konci
uznávány jako předměty povinně volitelné (reálně rozhoduje název předmětu a jeho obsah
v rámci původního studijního plánu před formálním aspektem odlišného kódu); tento postup je
možné uplatnit v analogické situaci studentů prvních ročníků, kterým by zůstaly zapsané
předměty s kódy JMx.
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B. Bakalářské studium
B.1. Bakalářský prezenční program Teritoriální studia (BP_TS)

I. Jazyky
1. Studenti jsou během studia povinni absolvovat tři odlišné jazyky, z toho Jazyk I jako
odborný jazyk (skupina J#0502 Jazyk I), Jazyk II a Jazyk III jako jazyky obecné (skupina
J#0503 Jazyk II + Jazyk III).
Ačkoliv jde o povinnost, jsou jazyky vedeny jako povinně volitelné předměty, protože studenti
si volí z existující nabídky jazyků. Jazyk I a Jazyk II (dva semestry po 3 kreditech) jsou
v kompetenci Centra jazykové přípravy (CJP), a to jak v případě, že studenti Jazyk I a Jazyk II
na CJP absolvují, tak i v tom případě, že si chtějí jazyky absolvované mimo FSV nechat uznat
jako Jazyk I a Jazyk II. Studijní povinnosti Jazyk I a Jazyk II se vztahují pouze k jazykům
vyučovaným na FSV UK (angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština).
Všechny jazyky vyučované na CJP mají kódy začínající písmeny JLB.
2. V případě Jazyka III (Z, 3 kredity) mohou nastat následující situace:
a) Student si jako Jazyk III zapíše na FSV jeden z výše uvedených šesti jazyků a dostane z něj
zápočet, tím je studijní povinnost splněná a pokud je jazyk v Karolince uveden v příslušné
skupině předmětů (J#0503 Jazyk II + Jazyk III), jsou kredity za takto splněný předmět
započteny do požadovaného počtu kreditů za PV předměty.
b) Student jako Jazyk III úspěšně absolvuje jeden z výše uvedených šesti jazyků, ale ne na
FSV, nýbrž na nějaké jiné vysoké škole, jazykové škole, instituci typu British Council,
Francouzský institut, Goethe Institut apod. V takovém případě je možné:
- nechat se přezkoušet na CJP, pak student dostane zápočet z Jazyka III od vyučujícího CJP a
tento zápočet mu bude zapsán k příslušnému jazyku s kódem JLB nebo student dostane od
vyučujícího potvrzení o absolvování tohoto testu a na základě tohoto potvrzení mu garant
programu MTS zapíše zápočet z předmětu JTB032 Rozšíření jazykových kompetencí pro MTS
(dříve předmět JMB211)
- doložit příslušným certifikátem absolvování dvou semestrů na předem domluvené instituci
(jazykové škole), za což studentovi garant programu zapíše zápočet z předmětu JTB032
Rozšíření jazykových kompetencí pro MTS (dříve předmět JMB211).
c) Student jako Jazyk III úspěšně absolvuje jiný jazyk než šest uvedených na nějaké jiné
vysoké škole, jazykové škole nebo jiné, garantem předem schválené instituci. V takovém
případě je možné:
- doložit příslušným certifikátem absolvování dvou semestrů na předem domluvené instituci
(jazykové škole), za což studentovi garant programu zapíše zápočet z předmětu JTB032
Rozšíření jazykových kompetencí pro MTS (dříve předmět JMB211)
d) Všechny tři předepsané povinné jazyky jsou ohodnoceny celkem 15 kredity, Jazyk I a Jazyk
II po 6 kreditech každý a Jazyk III (zápočet) za 3 kredity. Studenti tedy absolvují zápočtové
části Jazyka I a Jazyka II během zimního semestru, za zápočet dostávají v obou případech po 3
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kreditech. Zápis a absolvování dalších jazyků nad povinný rámec je možné kredity hodnotit
pouze v rámci kvóty volitelných předmětů (do výše 18 kreditů).
e) Jazykovou povinnost lze plnit také v rámci studijního pobytu Erasmus s tím, že uznání
Jazyka I a Jazyka II je opět v kompetenci CJP (před výjezdem je vždy nutné dohodnout si
s příslušným vyučujícím z CJP, že vybraný jazyk bude skutečně uznán), v případě Jazyka III je
třeba se předem dohodnout s garantem programu.
II. Satelitní semináře k předmětům JTB010 (JMB403) Dvě století střední Evropy II a
JTB014 (JMB405) Přehled moderních světových dějin II
1. K předmětu JTB010 (původně JMB403) Dvě století střední Evropy II jsou pod kódem
JTB011 (Seminář k dějinám střední Evropy II) vypsány následující semináře:
Kultura a politika ve střední Evropě po roce 1945 (Petr Šafařík)
Média ve střední Evropě po roce 1945 (Petr Šafařík)
Migrační problematika ve střední Evropě po roce 1945 (Ondřej Klípa)
Politická hnutí a programy ve střední Evropě po roce 1945 (Jiří Kocian)
Střední Evropa a transatlantické vazby po roce 1945 (Lukáš Perutka)
Vídeň moderní po roce 1918 (Šárka Navrátilová)
K předmětu JTB014 (JMB405) Přehled moderních světových dějin II jsou pod kódem JTB015
(Seminář k PMSD II) vypsány následující semináře:
Moderní hospodářské dějiny euroatlantického prostoru po roce 1945 (Pavel Szobi)
Moderní a soudobé sociální dějiny Evropy: přístupy, problémy a koncepty II (Jakub Střelec)
Problematika nation-building po roce 1945 (Kateřina Králová)
Vybrané problémy světových dějin po roce 1945 (Pavel Janeček)
Vývoj masmédií v kulturních a politických souvislostech po roce 1945 (Petr Šafařík)
Západ a Třetí svět: od kolonizace po rozvojovou pomoc (Jakub El-Ahmadieh)
2. Zápis do seminářů
a) Ke každému z předmětů JTB011 (Seminář k dějinám střední Evropy II) a JTB015 (Seminář
k PMSD II) si student povinně vybere a zapíše jeden ze šesti nabízených seminářů
prostřednictvím SIS; nelze si zapsat dva semináře ke stejnému kursu.
b) Semináře jsou nastaveny na určitý počet lidí, který je nepřekročitelný. Výměnu si mohou
studenti dohodnout pouze formou „kus za kus“ a tuto výměnu může po jejich oboustranném
souhlasu a souhlasu garanta uskutečnit pracovnice sekretariátu zodpovědná za bakalářské
studium (Markéta Mrzenová: marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz). Vyučující jsou instruováni, aby
nepřijímali přespočetné studenty.
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3. Plnění studijní povinnosti:
Předměty JTB011 (Seminář k dějinám střední Evropy II) a JTB015 (Seminář k PMSD II) jsou
ukončeny zápočtem, k jehož získání je nutné splnit následující povinnosti:
a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů)
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (40 bodů)
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé z částí uvedených v bodech
a-c
e) Účast na semináři je povinná, více než jedna neomluvená absence je důvodem k neudělení
zápočtu, případné problémy řeší vedoucí semináře
f) Studenti mají možnost práci dle pokynů učitele jednou opravit, tj. učitel čte každou práci
maximálně dvakrát a po druhém čtení stanoví konečný výsledek
g) Obě verze písemné podoby referátu jsou odevzdány v termínech určených vedoucím
semináře tak, aby bylo možné rozhodnout o udělení/neudělení zápočtu v rámci zkouškového
období stanoveného harmonogramem školního roku.
h) Písemné podoby všech (!) referátů budou ve stanoveném termínu zaslány v případě kursu
JTB011 na emailovou adresu dvestoleti@seznam.cz, v případě kursu JTB015 Přehled
moderních světových dějin na emailovou adresu modernidejiny@seznam.cz, v obou případech
pak také na adresu vyučujícího, bude-li tak určeno. V případě kurzu JTB011 bude mít emailová
zpráva název například novakjan_JTB011_safarik_referat (měnit se tedy bude jen jméno
studenta a jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude
v emailu obsažen text referátu. V případě kursu JTB013 bude mít emailová zpráva název
například novakjan_JTB015_safarik_referat (měnit se tedy opět bude jen jméno studenta a
jméno vedoucího semináře), pod stejným názvem, pouze s příponou .doc bude v emailu
v příloze připojen text referátu. Toto je závazná forma odevzdání písemné podoby referátu,
nevylučuje paralelní dohodu s vyučujícím o odevzdání textu v jiné podobě a jiným způsobem.
Přílohu vždy ukládejte ve formátu doc nebo docx!!!
III. Dějiny teritorií – přednášky a semináře
1. Ve školním roce 2019/2020 je vypsáno pět kursů k dějinám teritorií a jeden kurs k dějinám
a současnosti evropské integrace, přičemž v ZS probíhá výuka předmětů JMB408 Moderní
dějiny Ruska, JMB409 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy a JMB410 Moderní
dějiny západní Evropy, zatímco v LS jsou vyučovány předměty JMB407 Dějiny NMZ,
JMB411 Dějiny Severní Ameriky a JMB412 Evropská integrace. Tyto kurzy patří
k povinným předmětům a musí být všechny splněny. Studenti nastupující ve školním roce
2019/2020 si budou tyto předměty zapisovat až ve školním roce 2020/2021 s novými kódy
JTB.
2. Předměty JMB407 Dějiny NMZ, JMB411 Dějiny Severní Ameriky a JMB412 Evropská
integrace jsou ukončeny soubornou písemnou zkouškou sestávající z průběžného testu (20
bodů), závěrečného testu (30 bodů) a písemné práce (50 bodů). V každé ze tří uvedených částí
musí být získána alespoň polovina předepsaného počtu bodů.
3. Dále je vypsáno šest seminářů: JMB247 Seminář k dějinám NMZ (LS), JMB248 Seminář
k dějinám Ruska, JMB249 Seminář k dějinám středo- a jihovýchodní Evropy, JMB250 Seminář
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k dějinám západní Evropy, JMB251 Seminář k dějinám Severní Ameriky (LS) a JMB252
Seminář k evropské integraci (LS). Tyto kurzy patří k povinně volitelným předmětům,
studenti z nabídky šesti seminářů musí splnit tři, aby dosáhli předepsaných šesti kreditů
za tuto skupinu předmětů (J#036016). Podobně jako v předchozím případě si studenti
nastupující ve školním roce 2019/2020 budou předměty s novými kódy JTB zapisovat až
ve školním roce 2020/2021. Výjimkou jsou studenti programu Česko-německá studia,
kteří si už v prvním ročníku zapisují předměty JTB016 a JTB026.
4. Semináře jsou nastaveny na určitý počet lidí, který je nepřekročitelný. Výměnu si mohou
studenti dohodnout pouze formou „kus za kus“ a tuto výměnu může po jejich oboustranném
souhlasu a souhlasu garanta uskutečnit pracovnice sekretariátu zodpovědná za bakalářské
studium (Markéta Mrzenová: marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz). Vyučující jsou instruováni, aby
nepřijímali přespočetné studenty.
5. Semináře
JMB247 Moderní dějiny NMZ (vypisuje se i pro studenty programu Česko-německá studia):
Berlín 1945-1990 (Fojtíková Anežka)
Migrace a integrace v NMZ po roce 1945 (Šafařík Petr)
Political parties in Germany in the beginning of 20th century (Kochetova Anastasia)
Politické zpravodajství, média a veřejnost v Německu a Rakousku (Lizcová Zuzana)
Společenská krize a reformy 60. a 70. let 20. století ve Spolkové republice Německo a jejich
dopady do současnosti (Renner Tomáš)
Vybraná témata dějin NMZ po roce 1945 (Dimitrov Michal)
JMB251 Moderní dějiny Severní Ameriky:
Američtí myslitelé (Sehnálková Jana)
Hospodářský vývoj USA v 19. a 20. století (Szobi Pavel)
Občanská práva v USA (Mertová Viktorie)
USA na Blízkém východě (El-Ahmadieh Jakub)
Ve stínu apokalypsy, USA a přípravy na jadernou válku (Pondělíček Jiří)
JMB252 Evropská integrace:
Česká republika Evropská unie (Havelka Vít)
Current Challenges in European Integration (Cotte Pamela)
Evropská integrace - národní perspektivy (Váška Jan)
Evropská integrace v příbězích evropských soudů (Drhlíková Eva)
Vnější vztahy Evropské unie (Juhás Tomáš)
6. Plnění studijních povinností
a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů)
b) Aktivní účast v hodině (30 bodů)
c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (5 400 – 9 000
znaků včetně mezer) čistého textu (40 bodů)
d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé položky a-c
e) Hodnotí se první odevzdaná verze referátu
f) student odevzdá referát v písemné podobě a v uvedeném rozsahu 3-5 normostran čistého
textu (5 400 – 9 000 znaků včetně mezer) k datu určenému vyučujícím semináře a v souladu s
termíny harmonogramu akademického roku 2019/2020 na emailovou adresu
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satelitniseminare1@gmail.com. Emailová zpráva bude mít podle kursu a vedoucího semináře
název např. jmb247_renner_novakjan_referat, pod stejným názvem, pouze s příponou .doc
bude v příloze připojen text referátu; přílohy vždy ukládejte ve formátu doc nebo docx.
g) Povolena je jedna neomluvená neúčast, další absence si řeší student s vedoucím semináře.
7. Výjimky
Satelitní semináře si ve školním roce 2019/2020 nezapisují:
a) Studenti starších nástupních ročníků, kteří studijní povinnosti k těmto kursům splnili dříve,
resp. jsou schopni doložit splnění tří seminárních povinností (tím se myslí semináře jako „kusy“
bez ohledu na to, jestli je student absolvoval k prvnímu nebo druhému dílu dějiny teritorií) a
odevzdání velké práce.
b) Studenti jiného bakalářského studia než IMS, kteří chtějí nastoupit na některý magisterský
program IMS a z tohoto důvodu musí v rámci svých programů absolvovat příslušné kursy
k dějinám teritorií.
c) Studenti přijatí do magisterského studia z jiných bakalářských programů na UK FSV i mimo
ni, kteří mají v rámci svých programů doporučeno absolvovat příslušné kursy k dějinám
teritorií.
8. Absolvování předmětů JMB247-252 a JMB407-412 v jednom akademickém roce není
povinné ani nutné, zkoušky si můžete rozložit do dvou i více let. Tyto předměty nejsou
prerekvizitou k žádnému jinému předmětu a jejich splnění nepodmiňuje účast na
zahraničních studijních pobytech typu Erasmus atp.

IV. Ročníková práce JMB413 (JTB022)
1. Doporučuje se, aby ročníkovou práci student zadal během druhého ročníku, protože předmět
je prerekvizitou zápisu do prvního dílu bakalářského semináře JMB416! Vedoucího práce si
student vybírá mezi kmenovými zaměstnanci IMS, doporučuje se také, aby tato práce sloužila
jako podklad pro budoucí bakalářskou práci.
2. Studenti nastupující ve školním roce 2019/2020 si budou předmět Ročníková práce zapisovat
již pod kódem JTB022
3. Ročníková práce v celkovém rozsahu 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer ± 3 600
znaků) zahrnuje všechny prvky bakalářské práce (analýzu zdrojů, výklad metodologie,
poznámkový aparát, přílohy, seznam literatury s minimálně 10 zdroji). Téma práce si studenti
dohodnou s vedoucím práce a práci odevzdají k datu určenému vyučujícím semináře a v
souladu s termíny harmonogramu akademického roku, známku za práci oznámí vedoucí práce
garantovi programu, který ji zapíše do SIS v časovém rámci příslušného zkouškového období.
V definitivní podobě bude práce zaslána na emailovou adresu jiri.vykoukal@post.cz jako
příloha emailu pod názvem například jmb052_novakjan_rocnikovaprace_cizekmartin_text.
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V. Semináře k aktualitám (JMB414 a JMB415)
1. V letním semestru 2020 je vypsáno jedenáct seminářů k aktualitám, z toho sedm seminářů
v angličtině (Pamela Cotte, Jakub El-Ahmadieh, Václav Lídl, Tereza Martincová, Francesca
Mazzali, Jakub Šindelář, Jan Šír), jeden ve francouzštině (David Emler) a dva v češtině (Eliška
Černovská, Martin Synkule). Seminář k aktualitám v němčině (Tomáš Renner) bude vyučován
pod kódem JTB314.
2. Zápis do seminářů
a) Zápis probíhá pouze prostřednictvím SIS. Semináře jsou nastaveny tak, že do každého se
může zapsat osm studentů s kódem JMB414 a pět studentů s kódem JMB415 (na každý seminář
připadá celkem 12 míst). Případné kolize řešit ve spolupráci s garantem programu během
zápisového období, např. upravit poměr početního zastoupení jednotlivých kódů v každém
semináři.
b) Studenti povinně absolvují minimálně jeden seminář k aktualitám v cizím jazyce.
c) Známka je udělena za přednesení referátu, odevzdání seminární práce v rozsahu 10
normostran a za aktivní práci v semináři. Témata a termíny odevzdání prací stanoví vedoucí
seminářů.
d) Povolena je jedna neomluvená neúčast (plus jedna v době zápisu během prvního týdne
výuky, ale jen pokud půjde o studenty, kteří se nestihli do žádného semináře zapsat), další
absence řeší student s vedoucím semináře.
3. Studenti nastupující ve školním roce 2020/2021 si zapisují ve školním roce 2020/2021
seminář k aktualitám pod novým kódem JTB023.
VI. Bakalářský seminář
1. Ve školním roce 2019/2020 jsou vypsány následující bakalářské semináře:
a) Válka, retribuce a rekonstrukce 1945-1955 (Vít Smetana)
b) Studená válka 1949-1989 (Oldřich Tůma)
c) Bezpečnostní problémy současnosti (Jan Hornát)
d) Migrační problémy v euroamerické oblasti po roce 1990 (David Emler, v ZS/LS 2019/2020
zastupuje Jaroslav Kučera)
e) Přechody k demokracii a její konsolidace v Evropě po roce 1945 (Michal Kubát)
f) Sociohistorie (dez)integračních procesů v soudobých evropských společnostech (Ondřej
Matějka)
g) Současná střední Evropa v mezinárodním kontextu (Vladimír Handl)
2. Bakalářský seminář a zahraniční stáže (Erasmus apod.)
a) Hodlá-li student vyjet na zahraniční pobyt, může jeden ze dvou dílů bakalářského semináře
absolvovat korespondenční formou, další však musí vždy absolvovat prezenčně.
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b) Bez ohledu na prezenční či korespondenční formu semináře musí student před nástupem do
prvního dílu bakalářského semináře v daném termínu odevzdat projekt bakalářské práce –
termíny uvádí harmonogram příslušného školního roku.
c) detaily organizace bakalářského semináře upravuje zvláštní vyhláška
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/bakalarske-programy/teritorialni-studia-ts-prezencnistudium/dokumenty-k-bakalarskemu)

(viz

VII. Stáže, exkurze a účast na veřejných akcích
1. Od školního roku 2019/2020 jsou vypsány předměty JTB201(JMB100) Stáž, JTB202
(JMB101) Internship, JTB203 Exkurze, JTB204 Excursion a JTB205 Reflexe veřejné debaty.
2. Pravidla pro splnění studijní povinnosti z předmětu JTB201 (JMB100) Stáž a JTB202
(JMB101) Internship stanoví Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci
povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia.
3. Pravidla pro splnění studijních povinností v rámci předmětů JTB203 Exkurze, JTB204
Excursion a JTB205 Reflexe veřejné debaty jsou definována v rámci předmětů v SIS.
4. Doporučujeme zápis předmětu JTB319/JTM414 – více informací viz SIS.
VIII. Zahraniční (hostující) profesoři
Cizojazyčné kursy hostujících zahraničních profesorů jsou otevřené pro studenty bakalářského
i magisterského studia (většinou formou volitelného předmětu), výuku těchto kursů
konkretizuje buď Karolinka nebo vyhlášky a upozornění garantů/vedoucích příslušných
programů/kateder.
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B. Bakalářské studium
B.2. Bakalářský prezenční double-degree program Česko-německá studia
(BP_CNS)

1. Studenti CNS postupují u zápisu předmětu JTB016 Dějiny německy mluvících zemí obdobně
jako studenti TS u předmětu JMB009 Dějiny německy mluvících zemí (viz oddíl B, B1, III, 5).
Tzv satelitní semináře si studenti zapisují pod kódem JTB026 Seminář k dějinám NMZ.
Studijní povinnosti platí stejné jako u předmětu JMB247 Seminář k dějinám NMZ.
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C. Magisterské studium
C.1. Magisterský studijní program Teritoriální studia, TS_NP (původně
NMTS), základní údaje o studiu obsahuje předchozí Vyhláška ředitele IMS
k zahájení studia v zimním semestru školního roku 2019/2020:
https://ims.fsv.cuni.cz/studium/vyhlasky-reditele-ims-pro-studenty)
I. Jazyky
1) Studenti během studia absolvují jeden jazyk jako povinný (Jazyk I) a další jazyky jako
povinně volitelné, tj. Jazyk II a Jazyk III, nebo jako volitelné (jakékoliv jiné jazyky). Jako
povinný ani jako povinně volitelný si studenti nezapisují ten jazyk, který byl jejich prvním
jazykem v rámci přijímacích pohovorů nebo který (v případě přímého postupu do
magisterského studia na základě prominutí přijímacích pohovorů z důvodu výborného
prospěchu) měli jako hlavní jazyk (Jazyk I) během svého bakalářského studia, pokud tento
jazyk odpovídá požadavkům na Jazyk I v rámci příslušné specializace. Statut volitelného
předmětu jazyka mají všechny jazyky absolvované nad požadavek daný studijním plánem.
2) Dle jednotlivých specializací jsou základní požadavky na jazyk následující:
BESS/BAS

BESS/RES

ES
NRS

SAS
ZES

Jazyk I (angličtina – pokud byla prvním jazykem u přijímacího řízení němčina,
pokud byla prvním jazykem u přijímacích pohovorů angličtina, pak
francouzština, němčina nebo ruština, jako Jazyk II z nabídky CJP FSV UK
francouzština, němčina nebo ruština nebo další jazyk regionu
Jazyk I (angličtina – pokud byla prvním jazykem u přijímacího řízení ruština,
resp. ruština, pokud byla prvním jazykem u přijímacích pohovorů angličtina),
Jazyk II, resp. Jazyk III dle dohody s vedoucím specializace
Jazyk I - angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština (nesmí jít o
jazyk, který byl prvním jazykem při přijímacích pohovorech)
Jazyk I (angličtina - pokud byla prvním jazykem u přijímacích pohovorů
němčina, resp. němčina, pokud byla prvním jazykem u přijímacích pohovorů
angličtina), jako Jazyk II, resp. Jazyk III všechny další jazyky, které nabízí CJP
FSV UK
Jazyk I - francouzština, italština, němčina, španělština (nesmí jít o jazyk, který
byl prvním jazykem při přijímacích pohovorech)
Jazyk I - angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština (nesmí jít o
jazyk, která byl prvním jazykem při přijímacích pohovorech)

3) Pokud si student (bez ohledu na specializaci) chce zapsat jako Jazyk II nebo Jazyk III jazyk,
který není vyučován na CJP FSV UK, je povinen toto (tj. jaký jazyk, jakou formou a kde bude
vyučován) projednat s vedoucím příslušné specializace a teprve na základě jeho schválení mu
bude tento jazyk uznán jako součást jeho splněných studijních povinností. Jazyky vyučované
mimo FSV UK lze zapsat pod kódem JTM009 (původně JMM145 - Jazyk II, 6 kreditů, ZK)
nebo pod kódem JTM010 (původně JMM146 - Jazyk III – 3 kredity, Z).
4) Jazyk I vybírají studenti ze skupiny J#0520 (původně J#0334 „NMTS - Jazyky I Povinné)“,
Jazyk II ze skupiny J#0521 (původně J#0335 „NMTS - Jazyky II - Povinně volitelné)“ a Jazyk
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III ze skupiny#0522 (původně J#0336 NMTS - Jazyky III - Povinně volitelné). Jazykem I se
vždy rozumí jazyk odborný.
II. Organizace výuky předmětů společného základu
1) Předmět JTM007 (JMM279) Společnost a ekonomika má hodinovou dotaci 1/1 s tím, že
předmět je vždy rozdělen na dvě části – 6 týdnů semestru zabírá přednáška společná pro
všechny studenty programu, zatímco dalších 6 týdnů semestru zabírají semináře organizované
podle jednotlivých specializací.
3) Rozdělení výuky předmětu JTM007 (JMM279) podle jednotlivých specializací:
JTM007
(JMM279)

přednáška
Fiřtová

sem BAS/RES
Svoboda

sem ES
Young

sem NRS
Barth

sem SAS
Fiřtová

sem ZES
Young

III. Stáže, exkurze a účast na veřejných akcích
1. Od školního roku 2019/2020 jsou vypsány předměty JTM201(JMM275) Stáž, JTM202
(JMMZ360) Internship, JTM203 (JMM140) Exkurze, JTM204 Excursion.
2. Pravidla pro splnění studijní povinnosti z předmětu JTM201 (JMM275) Stáž a JTM202
(JMMZ360) Internship stanoví Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci
povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia.
3. Pravidla pro splnění studijních povinností v rámci předmětů JTM203 Exkurze, JTM204
Excursion.
4. Doporučujeme zápis předmětu JTB319/JTM414 – více informací viz SIS.
IV. Zahraniční (hostující) profesoři
Cizojazyčné kursy hostujících zahraničních profesorů jsou otevřené pro studenty bakalářského
i magisterského studia (většinou formou volitelného předmětu), výuku těchto kursů
konkretizuje buď Karolinka nebo vyhlášky a upozornění garantů/vedoucích příslušných
studijních programů/kateder.
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D. Erasmus – studijní agenda
I. Standardní studijní pobyty Erasmus
1. Touto vyhláškou jsou upraveny pouze studijní aspekty erasmovských (a také všech ostatních
zahraničních) pobytů, vlastní agenda se odbývá v režii OZS a IMS dle bodu I/2 stejně jako
agenda erasmovských stáží a pobytů v rámci erasmovské kreditové mobility.
2. Standardní studijní pobyty (stáže a kreditová mobilita) ERASMUS vycházejí ze smluv, které
se zahraničními partnery v Evropě uzavírají IMS nebo FSV. Základní instrukce a podnět
vycházejí každý rok z Oddělení zahraničích styků (OZS), na jejich základě pak IMS organizuje
v prvním čtvrtletí výběrová řízení, jejichž termín a organizace jsou definovány zvláštní
vyhláškou. Základní informace jsou k dispozici na webu OZS, resp. budou upřesněny již
zmíněnou vyhláškou. Kontaktní osobou pro vyjíždějící studenty na OZS je Ing. Radek Kovács
(outgoing@fsv.cuni.cz).
3. Studijní plán erasmovského pobytu:
a) před výjezdem je každý student povinen (dle pokynů OZS nebo na základě dohody se
zahraniční univerzitou) připravit studijní plán svého pobytu, tj. vybrat si z nabídky „své“
zahraniční univerzity a podle jejích podmínek soubor předmětů, které chce studovat, a k těmto
předmětům najít vhodné ekvivalenty ze svého domácího studijního programu tak, aby z pobytu
přivezl minimálně 20 kreditů za semestr v případě bakalářského a 15 kreditů v případě
magisterského studia
b) ekvivalence vychází z toho, že Erasmus je založen na vzájemném uznávání předmětů obou
univerzit jako ekvivalentních, což v praxi znamená, že ke každému zahraničnímu předmětu je
přiřazen předmět z UK, jehož kredity jsou ty, které jsou započteny do minimálního počtu
kreditů přivezených ze studijního pobytu (nikoliv tedy kredity zahraničních předmětů).
b) výběr ekvivalentních předmětů je založen na třech možnostech
- nalezení stejných, resp. tematicky alespoň podobných povinně volitelných předmětů, jejichž
kredity si student přiveze
- využití volitelných předmětů (celkem 18 kreditů v rámci celého bakalářského a 12 kreditů v
rámci magisterského studia)
- využití univerzálního předmětu p. n. Zahraniční výjezd
Lze také kombinovat všechny tři zmíněné varianty; v případě konkrétních předmětů však nikdy
nelze používat předměty z jiných programů, než jsou ty, v jejichž rámci student vyjíždí (např.
předměty z jiných institutů, z jiných programů nebo předměty magisterské v případě bakalářů
a vice versa), taktéž nelze (s předem dohodnutou výjimkou Semináře k aktualitám) jako
ekvivalenty používat povinné předměty
c) předmět Zahraniční výjezd: pokud student chce, aby předmět Zahraniční výjezd byl
schválen jako ekvivalent povinně volitelného předmětu, musí uvést jako kód tohoto předmětu
kód skupiny povinně volitelných předmětů svého nástupního studijního plánu, jinak bude
Zahraniční výjezd uznán automaticky jako volitelný předmět, což může být problémem
v případě překročení povoleného limitu volitelných předmětů;
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d) learning agreement: pokud je výběr hotov, zanese student vybrané zahraniční předměty a
jejich ekvivalenty do formuláře learning agreement v příslušné databázi, tento formulář dá
podepsat garantovi programu a po podpisu jej doručí příslušnému pracovníkovi OZS
e) první výběr a opravy learning agreement: v rámci formuláře jsou předměty prvního
výběru zaneseny do tabulek A (zahraniční předměty) a B (české ekvivalenty), v případě opravy
se tyto zanášejí do tabulek C a D s uvedením důvodu změny, opět je nutný podpis garanta
programu; vzhledem k tomu, že základní typ formuláře nevyžaduje podpis studenta, je možné
opravené protokoly posílat k podpisu ze zahraničí také emailem. Pokud student potřebuje verzi
formuláře podepsanou garantem pro „svou“ zahraniční univerzitu, uvědomí o tom garanta včas,
tj. při schvalování studijního plánu nebo jeho opravě
f) po návratu: student je povinen držet se pokynů OZS a vyřídit všechny potřebné formality,
což má zásadní vliv na uznání správného a oprávněného čerpání pobytového stipendia;
jakákoliv nedbalost může způsobit, že univerzita může požadovat vrácení stipendia
g) uznání studijních povinnosti: uznání přivezených 20 (15) kreditů se odbývá
prostřednictvím Protokolu o splnění studijních povinností v zahraničí (Protokol č. 10), k jehož
vyplnění potřebuje student transkript, který mu vystaví zahraniční univerzita (v termínech často
velmi dlouhých)
h) protokol: protokol je nutné vyplnit jednak v souladu s poslední platnou verzí learning
agreement, jednak v souladu s instrukcemi, tj. název předmětu v odpovídajících jazykových
verzích, data zkoušek/zápočtů (lze nahradit datem vystavení transkriptu), české ekvivalenty s
jejich kódy a kredity; hodnocení doplní student ve spolupráci s garantem programu
i) SIS – po podpisu protokolu studentem a garantem ho student doručí na studijní oddělení,
které po podpisu protokolu studijním proděkanem zanese splněné povinnosti studentovi do SIS
j) agenda zahraničních studijních pobytů a stáží mimo Erasmus v zásadě dodržuje kroky a-i,
jiná je jen organizace výběrových řízení, která v závislosti na typu pobytu může být zčásti
v kompetenci OZS nebo RUK, zčásti v kompetenci IMS (meziuniverzitní a mezifakultní
výměny)

V Praze dne 31. ledna 2020

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS
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