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Èeští studenti v Holandsku,
holandští studenti v Èeské republice
Loni v listopadu odjelo 10 studentù
katedry pedagogiky FPE ZÈU na stáž
na katedru sociálních prací Hogeschool
v Rotterdamu. Tato cesta studentùm
pøinesla mnoho zkušeností. Nejen, že si
mohli ovìøit své jazykové znalosti
v praxi, ale pøi spoleèných setkáních
s holandskými kolegy mìli možnost
srovnání rozdílù mezi èeským a holandským vzdìlávacím systémem, rozdílù
v životì mladých lidí v Èesku a Holandsku, pøipraven byl pro nì i bohatý spoleèensko kulturní program ...
Protože stáž byla velice pouèná, zajímavá
a pøínosná pro obì strany, pøijali Holanïané pozvání k návštìvì Plznì. Ve dnech
23. až 29. dubna 2005 opravdu ZÈU pøivítala skupinu dvaceti holandských studentù,
s nimiž pøijeli i tøi pedagogiètí pracovníci
z Hogeschool Rotterdam.
Týdenní pestrý program pro hosty pøipravili PhDr. Eva Lukavská a Mgr. Roman
Èerník z katedry pedagogiky FPE ve spolupráci s Mgr. Helenou Bicanovou z útvaru
Zahranièní vztahy ZÈU, doprovázeli je
i naši studenti z podzimní stáže v Rotterdamu.

Úvodní den studijnì pracovního pobytu
patøil návštìvì 1. ZŠ v Plzni, kde holandští studenti diskutovali se žáky v rámci
hodin angliètiny a prohlédli si také školní
volnoèasové centrum "Oáza". Dále následovaly hodiny studijní praxe na katedøe
pedagogiky FPE èi návštìva Centra volného èasu s praktickými ukázkami rùzných
aktivit využití volného èasu (balet, judo,
moderní tance).
Stìžejní exkurzí byla pro holadské studenty oboru Sociální práce návštìva sociálního zaøízení ve Zbùchu, které se stará
o fyzicky handicapované dìti a mládež.
Zde zhlédli mj. ukázky práce s klienty –
plavání v bazénu, hipoterapii (s využitím
koní) a canisterapii (s využitím psù). Pouèná
byla také návštìva plzeòského spoleèenství
Zaèít spolu v Podmostní ulici, dále centra
pro mentálnì postižené a imobilní dìti
"Èlovíèek" èi K-Centra, které se zabývá
drogovou problematikou. Závìrem týdenního pobytu nechybìla ani prohlídka hlavního mìsta Prahy.
Domù si hosté odváželi nejen mnoho
nových, ale pøedevším pouèných dojmù
s chutí do další spolupráce.
Tomáš Otava,
Helena Bicanová

Nahoøe èeští studenti v Rotterdamu, dole holandští studenti pøi návštìvì Ústavu sociální
péèe pro tìlesnì postiženou mládež ve Zbùchu.

Dvoumìsíèní stáž Indù na FAV
Dvoumìsíèní studijní pobyt stráví na
katedøe matematiky Fakulty aplikovaných
vìd dva studenti Computer Science Vijay

Agrawal a Rishi Gupta z Indian Institute of
Technology v Mumbai (døíve Bombay),
Indie. Na KMA budou do 7. 7. 2005.

Ocenìní projektù programu
Leonardo da Vinci
Již podruhé pøevzala koordinátorka
mobilitních projektù programu Leonardo
da Vinci Pavlína Bínová ocenìní
"Peèe• kvality", které Národní agentura
udìluje v rámci celostátní soutìže o nejkvalitnìjší projekty mobility na podporu
inovací odborného vzdìlávání.
Stejnì jako pøedchozí ocenìný projekt
je i tento urèený studentùm, kteøí mají
zájem rozšíøit své teoretické poznatky
o odborné praktické stáže v zemích EU.
Projekt IN-CO CZECH 2002 až 2004 byl
navržen a koordinovan útvarem Zahranièní vztahy ZÈU a poprvé do nìj byly
zaøazeny i další èeské vysoké školy
– ÈVUT, Masarykova univerzita, VŠE
Praha, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a VŠ podnikání Ostrava. Z tìchto
vysokých škol v rámci projektu vyjelo na
odborné praxe celkem 90 (ze ZÈU 35) studentù nejrùznìjších studijních oborù do
tøinácti zemí EU a prostøednictvím grantù

bylo vyplaceno více než 220 000,- EUR.
V souèasné dobì útvar Zahranièní vztahy
ZÈU koordinuje tøi podobné projekty Leonardo pro studentské i absolventské praktické stáže, jichž se zúèastní minimálnì 175
studentù a absolventù z deseti èeských
vysokých škol a univerzit, z toho 65 ze
ZÈU.
V roce 2005 byl útvarem Zahranièní
vztahy vytvoøen další projekt Leonardo da
Vinci pro 20 uèitelù z FEK a FF, kteøí
vyuèují odborné pøedmìty v cizím jazyce
nebo uèí angliètinu a nìmèinu na fakultách
ZÈU. Národní agentura schválila pro tyto
odborné stáže maximální možný grant ve
výši 63 625,- EUR a úèastníci projektu díky
tomu mohou zdokonalit své jazykové znalosti bìhem tøí až šestitýdenních odborných jazykových kurzù ve Velké Británii,
v SRN a v Rakousku.
Za útvar Zahranièní vztahy ZÈU
Pavlína Bínová

Rozvojové projekty ZÈU

Podpora studia nadaných cizincù
Pøedpokladem rozvoje integrovaného
studijního prostøedí je posílení internacionálního charakteru vzdìlávacího
prostøedí na ZÈU a odstranìní pøedevším dvou základních bariér:
a) finanèní nedostupnosti studia pro vìtšinu kvalitních zahranièních uchazeèù,
b) jazykové orientace ZÈU na programy
v èeském jazyce.
Projekt schválený v rámci transformaèních a rozvojových programù MŠMT pro
rok 2005 se orientuje na vytvoøení systému stipendijní podpory pro otevøení studijního prostøedí na ZÈU.
V roce 2004 byl z prostøedkù tohoto programu podpoøen pilotní projekt studia
zahranièních studentù
pøedevším z Uzbekistánu, Kazachstánu a Vietnamu. Vìtšina studentù
je zapsána v matematických studijních programech (4 Bc., 13 Mgr.,
8 Ph.D.), dalších pìt na
AVI (2 Bc., 3 Mgr.) a jeden na INI (Mgr.). V èervnu èi èervenci ètyøi
z tìchto 31 studentù ukonèí studium z osobních
dùvodù. Zbývající studenti mají výborné a velmi dobré studijní výsledky. Nìkteøí z nich jsou
úspìšní i v matematických soutìžích SVOÈ.
Byly vytvoøeny dva
systémy elektronické pøihlášky PAF (Preliminary
Application Form) a CAF
(Complete Application
Form), ve kterých jsou
obsaženy základní informace o podmínkách studia na ZÈU.
Postupnì byl vytváøen
stipendijní systém. Na
základì prospìchu z pøedchozích rokù (semestru)
je navržena výše prospìchového stipendia
v dalším semestru. Pouze v prvním roce
studia se výše stipendia nemìní. Systém
mimoøádných stipendií dovoluje výraznì
motivovat vynikající studenty. Naopak
studenti, jejichž výsledky jsou pouze prùmìrné, jsou nuceni k jisté mírné formì
spoluúèasti financování svého studia.
V rámci projektu je také øešena a realizována intenzivní jazyková pøíprava studentù, a to v nìkolika variantách vèetnì

využití pøípravy v mateøské zemi. Vedlejším efektem projektu je vypracování
systému pøípravy cizincù na studium
v èeštinì. Ukazuje se, že hodinová dotace
výuky èeštiny je stále nedostateèná. Pøedevším vietnamští studenti nejsou po jednom
semestru zcela schopni rozumìt pøednáškám.
Souèástí projektu je dále doprovodný
sociálnì-kulturní program. Studentùm
byla v letním semestru nabídnuta možnost
vstupenek na pøedstavení Divadla J. K. Tyla,
celodenní výlet za historickými památkami Prahy èi víkendový poznávací zájezd
na jižní Moravu (viz foto).
Je nesporné, že pøítomnost zahranièních
studentù na èeských studijních progra-

mech výraznì obohacuje i èeské studenty,
pøedevším o internacionální rozmìr jejich
studia.
V pøijímacím øízení pro akademický rok
2005/2006 byli z 30 pøihlášek (nejen
z Asie, ale i z Afriky) vybráni ti nejlepší
a doporuèeni k pøijetí (11 na FAV, 2 FPE
– pøírodovìdná studia, 1 na UUD). Zaznamenáváme zájem i o studium na ostatních
fakultách.
Pavla Hrabaèková,
prof. Stanislav Míka
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