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1.
Inovace akreditovaného studijního programu Judaistika
a vytvoření
studijní opor pro inovované a nové kurzy
1/2011 – 6/2011

- V lednu 2011 bude na základě výsledků získaných dotazníkovým šetřením vypracována
hodnotící zpráva. Výsledky ankety budou publikovány na webu ESF. Ta se stane podkladem
pro ustanovení finální verze konvolutu inovovaných a nových kurzů, určených jak studentům
judaistiky FF UP, tak studentům ostatních oborů FF UP, dalších fakult UP a studentům jiných
VŠ. Na základě výsledků dotazníkového šetření bude takoé stanoven finální počet učebních
opor.
- Bude stanoven finální tým autorů, sestavený jak ze členů místního týmu řešitelů, tak z
externích spolupracovníků, který začne intenzivně pracovat na přípravě kurikul inovovaných a
nových kurzů
- Zároveň začne tým autorů pracovat na přípravě studijních opor pro inovované a nové kurzy
(4 reprezentativní učebnice, 4 skripta, 8 readerů), tak, aby při spuštění pilotních kurzů v roce
2012 byly zapsaným studentům plně k dipsozici
- Nad rámec studijních opor uvedených v projektu připravuje tým řešitelů i sborník Cyklu
judaistických přednášek pro veřejnost, které se v předchozích letech i v průběhu ZS 2010/11,
kdy byla spuštěna jeho inovovaná pilotní verze plně v intencích projektu, osvědčili jako
nejúspěšnější nástroj propagace studijního oboru judaistika studentům ostatních oborů, fakult i
VŠ (vysoká návštěvnost studentů Právnické a Teologické fakulty FF UP, členů ŢO Olomouc).
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2.
Zapojení Centra judaistických studií do sítě
judaistických institucí v ČR (i
zahraničí)
2/2011 – 6/2011

Období realizace klíčové aktivity
Popis a cíl klíčové aktivity
- Ačkoli KA2 ještě nebyla zahájena, byl během monitorovacího období říjen-prosinec 2010 na
schůzkách realizačního týmu promýšlen seznam členů sítě judaistických institucí, jejíţ
vytvoření ve formě tzv. „mapy judaistických studií v ČR a střední Evropě“ je cílem KA2.
- v monitorovacím období 2/2011 - 6/2011, bude sestaven definitivní soupis judaistických
institucí, které budou osloveny ve věci vzájemné spolupráce, spočívající ve vytvoření
provázaného programu vzdělávání v rámci celé ČR i zahraničí, podpoře mobility studentů a
akademických pracovníků, odběru studentů v rámci nového modulu „praxe a stáţ“ a výměně
přednášejících tutorů. Osloveným institucím bude zaslán dotazník, na jehoţ základě budou
zjištěny potřeby a poţadavky jednotlivých institucí a představy o ideální formě spolupráce.
- Členové realizačního týmu se jiţ před započetím KA2 sešli k několika iniciačním schůzkám
se zástupci judaistických institucí v ČR (Doc. Milada Polišenská, proděkanka pro akademické
záleţitosti Anglo-americké vysoké školy v Praze, Jewish Studies) i v zahraničí (Doc. Susanne
Talabardon, Universität Bamberg, Institut für Judaistik), aby projednali případnou formu
akademické spolupráce. Tyto instituce byly do seznamu zamýšlených oslovených institucí
zařazeny nad původní rámec, přesto se rozhovory jeví být velmi přínosnými a obě oslovené
instituce jsou velmi nakloněny vzájemné spolupráci s CJS (mobilita studentů i akademických
pracovníků, tutorát, atd.).

