FOR ENGLISH SEE BELOW

07/2022 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zkouškového
období v LS 2021/2022
Vyhláška upravuje průběh a organizaci zkouškového období letního semestru 2021/2022
na Institutu mezinárodních studií FSV UK (předměty JTxxxx a JMxxxx). S ohledem na
zlepšující se pandemickou situaci se předpokládá návrat ke standardnímu průběhu
zkouškového období. Tato vyhlášku upravuje zkoušky skládané v rámci bakalářského a
navazujícího magisterského studia. V případě státních závěrečných zkoušek se
předpokládá prezenční průběh. Plnění studijních povinností v rámci doktorských
studijních programů stanovují jejich garanti.
Tato vyhláška vychází z následujících nadřízených předpisů:
a) Zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (dále jen Z135/2020);
b) Pravidel pro organizaci studia na FSV UK, zvláště pak článků 6 a 7 těchto Pravidel
(dále jen POS);
c) Současně respektuje epidemiologický Semafor IMS.
A. Organizace zkoušení na IMS v LS 2021/22
1. Prezenční studijní programy
Veškeré zkoušení (tj. ústní zkoušky a testy) na IMS proběhne v maximální možné míře
prezenčně. Distančně může proběhnout:
a) pouze písemné zkoušení (testy, eseje), u něhož převáží přínos při využití této formy
zkoušení. Rozhodnutí pro využití této formy zkoušení je na vyučujícím předmětu a není
ze strany studentů nárokové,
b) veškeré zkoušení hostujících vyučujících. Rozhodnutí o stanovení podoby zkoušky
může opět učinit každý hostující vyučující.
2. Kombinované a distanční studijní programy
Veškeré zkoušení v rámci kombinovaných a distančních studijních programů proběhne
výhradně distanční formou.
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B. Státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZK)
V LS 2021/2022 se předpokládá konání SZZK výhradně prezenční formou. Výjimka v
podobě konání SZZK distanční formou v individuálních případech musí být odůvodněna
relevantními zdravotními důvody.
1) Před přistoupením k SZZK je student povinen
a) předložit prokazující jeho covidovou bezinfekčnost (pokud to budou vyžadovat
opatření na národní úrovni v době konání zkoušky).
b) předložit identifikační doklad potvrzující jeho totožnost (ISIC, ID, občanský průkaz,
pas, řidičský průkaz).
2. V odůvodněných případech může být účast komise při SZZK kombinovaná, tj. část
komise může být přítomná prezenčně a část online, vždy však musí být fyzicky přítomni
minimálně dva její členové.
3. V případě anglojazyčných programů (vlastních i double/joint degree) určuje formu
SZKK garant každého programu v závislosti na podmínkách a pravidlech programu a na
přítomnosti studentů.
C. Parametry souborné teritoriální zkoušky (JTB016 Dějiny německy mluvících
zemí; JTB019 Moderní dějiny Severní Ameriky Moderní dějiny Ruska; JTB021
Evropská integrace)
Uvedené souborné zkoušky se konají výhradně prezenční formou v Pekařské 16.
Nevztahuje se na ně ustanovení A.1.a) a každý termín se bude skládat z části testové a
esejové.
D. Technická podpora
1. IMS zajistí technickou podporu v programech Moodle a Turnitin pro vyučující i
studenty. Ladislava Beneše (608 675 996, ladislav.benes@fsv.cuni.cz) je možné
kontaktovat od pondělí do pátku 9 až 16 hodin.
2. IMS zajistí externím vyučujícím v kombinovaném a distančním studiu zřízení online
místnosti v ZOOMu pro účely zkoušení. Mail s instrukcemi zašle sekretariát IMS
externím vyučujícím do 25. dubna 2022.
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E. Parametry distančního způsobu zkoušení:
1. Jasná, zřetelná a včasná informace v SIS ohledně průběhu zkoušení v rámci
příslušného termínu a způsobu jeho organizace. Zanesení této informace do SIS je
povinností vyučujícího/garanta předmětu nejpozději do 20. dubna 2022.
2. Oznámení a definici softwarového rozhraní, které bude pro zkoušení využito:
v případě online testů a písemných prací je doporučen Moodle nebo Turnitin, v případě
online ústního zkoušení preferenčně Zoom.
3. Vyučující může využít i další technické možnosti a prostředky, které jsou k dispozici,
ve všech případech však musí být zaručena
a) korektnost zkoušení
b) dostupnost oznámených technických prostředků pro všechny účastníky
zkoušení (v případě nouze se studenti obrátí přímo na sekretariát IMS s popisem
problému)
c) schopnost všech účastníků zkoušení dotyčné technické prostředky ovládat a s
jejich pomocí zkoušku skládat; student tuto schopnost potvrzuje přistoupením ke
zkoušce
d) možnost odstoupení od takového typu zkoušky; pokud od ní student
odstoupí před zadáním otázek či témat zkoušky, daný termín mu nepropadá a má
nárok na další termín, v opačném případě je výsledek zkoušky hodnocen
známkou F
4. Korektností zkoušení se rozumí
a) u písemných prací nebo testů takové zadání úkolů, které největší možnou
měrou zamezí opisování nebo plagiátu za situace, kdy studentům není povoleno
během zkoušky používat jakékoliv zdroje (vyučující musí tuto podmínku
explicitně uvést v SIS); doporučuje se v tomto případě zkontrolovat písemné
výstupy zkoušky softwarem typu Urkund nebo Turnitin.
b) v případě online ústního zkoušení takové aranžmá zkoušky, při němž student
na vyžádání zkoušejícího prostřednictvím kamery zpřístupní pracovní plochu,
na níž probíhá příprava ke zkoušce, pohybem kamery doloží, že na této ploše
nejsou žádné nepovolené materiály nebo zdroje
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c) v případě online ústního zkoušení může vyučující stanovit v SIS omezení
nebo úplné zrušení předchozí přípravy; v takovém případě je ovšem také nutné
přizpůsobit charakter vlastního zkoušení tomuto faktu (např. menší prostor pro
samostatný výklad a větší počet doplňujících či upřesňujících otázek)
d) online zkoušení by se měl zúčastnit další student (ideálně následující ve
zkouškovém pořadí)
5. Před přistoupením k online ústní zkoušce je student povinen prokázat se
identifikačním dokladem potvrzujícím jeho totožnost (ISIC, občanský průkaz, pas,
řidičský průkaz) a sdělit zkoušejícímu telefonický kontakt pro případ přerušení online
zkoušení
6. Technické problémy: V případě ztráty spojení či technických obtíží, které povedou k
přerušení zkoušky, se zkoušející musí pokusit o znovunavázání spojení se
studentem/studenty (opakovat spojení online platformou nebo použít telefonní kontakt
na zkoušeného). Pokud je zkoušení definitivně přerušeno, je v kompetenci zkoušejícího
určit, zda dosavadní průběh zkoušky vedl k dostatečnému ověření znalostí, pokud ano,
pak proběhlou kontrolu studia standardně vyhodnotí, v opačném případě musí být
student přezkoušen znovu. Není možné, aby termín propadl z důvodu technických
problémů, ať už nastaly na straně studenta nebo zkoušejících.
7. Pokud se ústního online zkoušení účastní větší počet vyučujících, je nutné studenta
obeznámit se složením celé komise.

V Praze, dne 8. dubna 2022

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Ředitel IMS
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7/2022 Decree of the Director of IMS FSV UK (hereinafter IMS) to organize an
exam period in SS 2021/2022
The Decree regulates the conduct and organization of the exam period of the 2021/2022
summer semester at the Institute of International Studies, FSV UK (subjects JTxxxx and
JMxxxx). In view of the improving pandemic situation, a return to the standard course of
the examination period is expected. This Decree regulates the exams which are part of
the Bachelor's and Master's degree programmes. In the case of the Final State Exams, a
presence form is forseen. The fulfilment of study obligations in the framework of
doctoral study programmes is determined by their guarantors.
The decree is based on the following superior regulations:
a) Act No 135/2020 Coll. on special admission rules for certain types of education and
their completion in the 2019/2020 school year (hereinafter Z135/2020)
b) Rules for the organization of studies at FSV UK, in particular Articles 6 and 7
(hereinafter referred to as POS);
c) At the same time, it respects the epidemiological manual of IMS Semaphore.

A. Organization of the exam period at IMS in WS 2020/2021
1. Full-time study programmes
All exams (i.e. oral exams and tests) at IMS will be conducted in person to the maximum
extent possible. Distance examination may take place:
a) written examinations only (tests, essays), where the benefits of using this form of
examination outweigh. The decision to use this form of examination is at the discretion
of the course lecturer and cannot not demanded by the students,
b) all exams held by guest lecturers. Again, the decision to determine the form of
examination may be made by each guest lecturer.
2. Combined and distance learning programmes
All exams within combined and distance teaching programmes will be conducted
exclusively in distance form.
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B. Final State Exams (hereinafter referred to as the FSE)
In SS 2021/2022, it is assumed that the FSE will be held exclusively in present form.
Exceptions in the form of distance examination in individual cases must be justified by
relevant medical reasons.
1) Before taking the SZZK, the student is obliged to
a) provide proof of his/her covid-free status (if required by national measures at the time
of the examination).
b) present identification confirming his/her identity (ISIC, ID, passport, driving licence).
2. In justified cases, the participation of the FSE committee may be combined, i.e. part
of the committee may be present in person and part online, but at least two members
must always be physically present.
3. In the case of English-language programmes, the form of the FSE is determined by
the guarantor of each programme, depending on the programme's conditions and rules
and the presence of students.
C. Parameters of the comprehensive Territorial Exams (JTB016 Dějiny německy
mluvících zemí; JTB019 Moderní dějiny Severní Ameriky Moderní dějiny Ruska;
JTB021 Evropská integrace)
The above comprehensive exams will be held in person only in Pekařská 16. These are
not subject to the provisions of A.1.a) and each term will consist of a test and essay
section.
D. Technical support
1. IMS provides technical support in the Moodle and Turnitin programmes for both
lecturers and students. In case of difficulties, Ladislav Beneš (608 675 996,
ladislav.benes@fsv.cuni.cz) may be contacted Monday to Friday from 9 a.m. to 4 p.m.
2. IMS provides its external lecturers in combined and distance programmes with the
establishment of an online room in ZOOM for testing purposes. A mail with instructions
will be sent by the IMS Secretariat to external teachers by April 25, 2022.

Fakulta sociálních věd
Univerzita Karlova
Smetanovo nábřeží 6
110 01 Praha 1

ims.fsv.cuni.cz

E. Parameters of distance form of examination:
1. Clear and prompt information in the SIS regarding the course completion
requirements within the relevant deadline and manner of distance form of organization
of exam period. The update of this information in the SIS is the responsibility of the
lecturer/subject guarantor no later than April 20, 2022.
2. Notification and definition of the software interface to be used for exams; in the case
of online tests and written essays, Moodle or Turnitin is recommended, in the case of
online oral testing, Zoom is preferred.
3. The lecturer may make use of other technical options and means available, but in all
cases must be guaranteed
a) the correctness of testing
b) availability of chosen technical means for all participants in the examination
(in case of emergency, students will contact the IMS Secretariat directly to
describe the problem)
c) the ability of all participants in the examination to control the technical
means in question and, with their assistance, to take the examination; the
student confirms this ability by taking the examination
d) the possibility of withdrawing from that type of examination; if the student
withdraws from it before entering the questions or topics of the examination,
the term does not fall due and he/she is entitled to another term. In opposite
case the result of the examination shall be marked F
4. Testing correctness means
a) for written essays or tests, it is recommended, to check the written test results
with the Urkund or Turnitin software. These softwares shall prevent, to the
greatest extent possible, copying or plagiarism in circumstances where students
are not permitted to use any resources during the examination;
b) in the case of an online oral examination, the student, on request of the
examiner shall using his/her camera show the work surface on which the
preparation for the examination takes place, by moving the camera,
demonstrating that there are no unauthorized materials or sources on that
surface
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c) in the case of an online oral examination, the lecturer may decide in the SIS
that the prior preparation of the students will be either limited or excluded
completely. In such case it is also necessary to adapt the nature of the selfexamination to this fact (e.g. less room for self-interpretation and more
supplementary or clarification questions)
d) the online examination should involve another student (ideally the one
following in exam order)
5. Before taking the online oral test, the student is required to show identification
document confirming his/her identity (ISIC, ID, passport, driving license). In case of
interruption of the exam, student shall contact the examiner via mobile phone.
6. Technical problems: In case of loss of connection or technical difficulties leading to
the interruption of the examination, the examiner must attempt to re-establish contact
with the student(s) (repeat the connection via the online platform or use a telephone
contact on the examiner). If the examination is definitively discontinued, it is within the
competence of the examiner to determine whether the course of the examination to the
point of interruption has led to sufficient knowledge verification. If so, then the exam
result will be set. Otherwise the student must be re-examined. It is not possible for a
student to fail the exam only because of technical problems, whether on the part of the
student or the examiners.
7. If a larger number of lecturers participate in the oral online examination, they must be
introduced to a student, so he/she is familiar with the composition of the entire
examination committee.

In Praze, April 8, 2022

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