FOR ENGLISH SEE BELOW

14/2021 Vyhláška ředitele IMS k režimu výuky v ZS 2021 s ohledem na COVID-19
1. Výuka na Institutu mezinárodních studií (kódy kurzů JTxxx a JMxxx) je stanovena k
začátku zimního semestru 2021 v souladu s fakultním Pokynem k organizaci výuky
v ZS akademického roku 2021/2022 v trojí formě:
a.

Hybridní výuka:

Velké přednášky prezenčních studijních programů nad 40 osob probíhají v
bezkontaktní (on-line) formě s tím, že vyučující těchto předmětů organizuje 1x
měsíčně k dané přednášce fyzické či on-line konzultace (časově je možné využít
standardní termín konzultačních hodin). Jedná se o následující předměty:
JTB002 Teorie ve společenských vědách
JTB003 Úvod do teritoriálních studií
JTB006 Dějiny evropského myšlení
JTB008 Dvě století střední Evropy
JTB012 Přehled moderních světových dějin I
JTB017 Moderní dějiny Ruska
JTB018 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy
JTB020 Moderní dějiny západní Evropy
JTB207 Mezinárodní negociace
JTB210 Úvod do mezinárodního a evropského práva
JTM005 Historie a kultura
JTM006 Politika a mezinárodní vztahy
JTM022 Právní rámec evropské integrace
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b. Standardní prezenční výuka:
Všechny ostatní přednášky a semináře prezenčních studijních programů s kapacitou do
40 osob jsou plánovány v prezenční kontaktní formě. Výjimka z tohoto pravidla
podléhající schválení ředitele IMS se vztahuje na přednášky hostujících vyučujících či
situaci, kdy vyučující nemůže být fyzicky přítomen - v těchto případech se přistupuje k
bezkontaktní přednášce/semináři.
c. Bezkontaktní (on-line) výuka:
Všechny semináře a přednášky kombinovaných a distančních (bakalářských a
magisterských) studijních programů probíhají výhradně bezkontaktně (on-line).

2. Veškerá hybridní a bezkontaktní výuka (ad písmena a, c) bude povinně nahrávána na server
https://stream.ims.fsv.cuni.cz/ a zpřístupněna prostřednictvím platformy Moodle. Technické
detaily k výuce budou zveřejněny před začátkem semestru v sylabu předmětu.
3. Předměty v rámci hybridní bezkontaktní výuky (ad písmeno a) budou probíhat v synchronní
formě, tedy v reálném čase podle rozvrhu a budou přenášeny v místnosti P114.
4. Podkladové materiály a četba ke kurzům jsou uloženy v SIS či Moodle. Všechny texty se
musí odevzdávat skrze Moodle (antiplagiátová kontrola).
5. Nejpozději dne 30. listopadu 2021 bude vydána vyhláška k organizaci zkouškového období
v ZS 2021/22.
6. Při nepřítomnosti studenta ze zdravotních důvodů v hybridní a bezkontaktní výuce (ad
písmena a, c) se postupuje dle standardní kontroly docházky v jednotlivých přednáškách a
seminářích. V případě standardní kontaktní výuky (ad písmeno b) se postupuje následujícím
způsobem: při počtu absencí vyšším než dvě bude student povinen za každou další absenci
vyhotovit zvláštní písemný úkol po domluvě s vyučujícím.¨
7. Provoz Institutu mezinárodních studií se řídí s ohledem na pandemickou situaci Semaforem
IMS a navazujícím Pokynem ředitele IMS pro ZS 2021 ohledně covidových opatření.
Studenti mohou veškerou agendu vyřizovat výhradně elektronicky (e-mailem).
8. Případné změny v organizaci výuky jsou vyhrazeny s ohledem na vývoj pandemické situace.
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Vysvětlení pojmů:
a. Hybridní výuka
Hybridní výukou se rozumí situace, kdy vyučující přednáší online z prostor mimo
učebnu a studenti mají možnost přednášku sledovat jak online, tak fyzicky na plátně v
dané místnosti v Pekařské 16. Součástí této formy výuky je také 1x měsíčně
konzultace k dané přednášce ve fyzické či on-line podobě dle domluvy s vyučujícím.
Veškerá výuka je povinně nahrávána.
b. Standardní prezenční výuka
Standardní prezenční výukou se rozumí situace, kdy výuka probíhá plně ve fyzické
formě v Pekařské 16 dle daného rozvrhu za přítomnosti vyučujícího i studentů.
c. Bezkontaktní (online) výuka
Bezkontaktní výukou se rozumí situace, kdy se jak vyučující tak studenti účastní
přednášky výhradně online mimo prostory Pekařské 16. Veškerá výuka je povinně
nahrávána.
Vstup do prostor fakulty
Vstup do fakultních budov podléhá rozhodnutí o zajištění hygienických podmínek ve
vnitřních prostorách ze strany vedení Fakulty sociálních věd a Univerzity Karlovy. Podmínky
budou průběžně vyhlašovány s ohledem na aktuální pandemickou situaci a nařízení
příslušných orgánů státní správy. Institut mezinárodních studií bude studenty a zaměstnance
bezodkladně informovat o přijatých opatřeních.

V Praze, dne 8. září 2021

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS
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14/2021 Decree of the IMS Director on the teaching regime in WS 2021 with regard
to COVID-19
1. The teaching at the Institute of International Studies (course codes JTxxx and JMxxx)
is set to begin in the winter semester 2021 in accordance with the Faculty's Instruction
on the organization of the teaching in the WS of the academic year 2021/2022 in a
three forms:
a. Hybrid teaching:
Large lectures of full-time study programmes with more than 40 persons are held in a
non-contact (on-line) form, with the lecturer of these courses organizing physical or online consultations once a month for a given lecture (the standard time of consultation
hours can be used). These are the following subjects:
JTB002 Theory in the Social Sciences
JTB003 Introduction to Area Studies
JTB006 History of European Thought
JTB008 Two Centuries of Central Europe
JTB012 Survey of Modern World History I
JTB017 Modern Russian History
JTB018 Modern History of Central and Southeastern Europe
JTB020 Modern History of Western Europe
JTB207 International Negotiations
JTB210 Introduction to International and European Law
JTM005 History and Culture
JTM006 Politics and International Relations
JTM022 Legal Framework of European Integration
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b. Standard full-time teaching:
All other lectures and seminars of full-time study programmes with a capacity of up to
40 persons are scheduled in full-time contact form. An exception to this rule, subject to
the approval of the IMS Director, applies to guest lectures or situations where the
lecturer cannot be physically present - in these cases a non-contact lecture/seminar is
adopted.
c. Non-contact (online) teaching:
All seminars and lectures of combined and distance (Bachelor's and Master's) degree
programmes are conducted exclusively by non-contact (on-line) form.

2. All hybrid and non-contact teaching (ad a, c) will be compulsorily uploaded to the
server https://stream.ims.fsv.cuni.cz/ and made available via the Moodle platform.
Technical details of the tutorials will be published in the course syllabus before the
start of the semester.
3. Courses in the hybrid non-contact teaching (ad letter a) will be taught in synchronous
form, i.e. in real time according to the timetable and will be transmitted in room P114.
4. The handouts and readings for the courses are stored in SIS or Moodle. All texts must
be submitted via Moodle (anti-plagiarism check).
5. No later than November 30, 2021, a decree will be issued on the organisation of the
examination period in WS 2021/22.
6. When a student is absent for medical reasons in hybrid and non-contact teaching (ad a,
c), the standard attendance control in individual lectures and seminars will be
followed. In the case of standard contact teaching (ad letter b), the following procedure
is followed: if the number of absences exceeds two, the student will be required to
complete a separate written assignment for each additional absence, in consultation
with the instructor.
7. The operations of the Institute of International Studies are governed by the IMS
Semaphore and the subsequent IMS Director's Guideline for the WS 2021 regarding
covid measures, with regard to the pandemic situation. Students may deal with their
study agenda exclusively electronically (by e-mail).
8. Possible changes in the organization of teaching are reserved in view of the evolution
of the pandemic situation.
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Explanation of terms:
a. Hybrid teaching
Hybrid teaching is a situation where the lecturer teaches his/her course in online from
outside the classroom and students have the opportunity to watch the lecture both online
and physically on a screen in a given room in Pekařská 16. All teaching is compulsorily
recorded.
b. Standard face-to-face teaching
Standard face-to-face teaching is defined as a situation in which teaching takes place
entirely in physical form in Pekařská 16 according to a given schedule, with the lecturer
and students present.
c. Non-contact (online) instruction
Non-contact teaching is defined as a situation where both the lecturer and the students
attend courses entirely online outside the premises of Pekařská 16.

Entrance to the faculty premises
Entry to the faculty buildings is subject to a decision on the provision of hygienic
conditions indoors by the management of the Faculty of Social Sciences and Charles
University. The conditions will be announced continuously in view of the current
pandemic situation and the regulations of the relevant government authorities. The
Institute of International Studies will inform students and staff of the measures taken
without delay.

Prague, September 8, 2021

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