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O VIP
způsob jak si distanční formou zkusit být studentem německé univerzity
nabízí rozmanitý a flexibilní online program

online kurzy různých předmětů vyučované v angličtině,
francouzštině, němčině, španělštině pro studenty VŠ a postgraduální
studenty z partnerských univerzit JLU 
online kurzy němčiny
online mezinárodní skupinové práce
mezinárodní kolaborativní výukové formáty
získání výpisu studijních vysledků a kreditů ECTS

= Virtuální mezinárodní program (Virtual International Programme) pořádaný
JLU (Justus Liebig Universtiy Giessen) 

 zažitek z virtuální výuky na Univerzitě Justus Liebig  
možnost poznat německý vzdělávací systém z pohodlí domova
široká nabídka kurzů dle zájmů každého studenta
kontakt se studenty a učiteli z Německa a dalších koutů světa 
e-mentoring a podpůrné poradenství pro zahraniční studenty před i v
průběhu celého VIP programu 

 
Benefity VIP studenta 

Cíle VIP
systematické, kvalitativní, kvantitativní expanze kolaborativních a virtuálních
způsobů výuky
podpora digitálních a interkulturních kompetencí studentů a pedagogů
pomocí tohoto programu se JLU snaží zvýšit mobilitu v podmínkách pandemie

 
Program se koná dvakrát ročně v zimním a letním semestru v souladu s
německým akademickým kalendářem. 
Aktuální VIP kurzy probíhají od října 2021 do února 2022. 

Pro více informací: https://www.jlu-digitalcampus.de/vip



MÁ OSOBNÍ ZKUŠENOST
S propuknutím pandemie jsem se po zahlédnutí nabídky Virtuálního mezinárodního programu
organizovaného Justus Liebig Univerzitou v německém Giessen přihlásila na letní semestr
akademického roku 2020/2021.

Po registraci jsem vyplnila přihlášku s preferencí kurzů, které byly v rámci programu nabízeny. V
průběhu několika týdnů mi docházely potvrzující e-maily o přijetí. Oficiální přijetí do konkrétních
kurzů byly zaslány  do 2-2,5 měsíců e-mailovou cestou. Vše probíhalo hladce díky
propracovanému programu. 

Absolvovala jsem kurz s názvem Basic Books in Global Health v a dále German as a foreign
Language, Level A1.1 East podle úrovně německého jazyka. Oba tyto předměty se vyučovaly v
angličtině. Podrobnostem stran výše uvedených předmětů se věnuji v poslední části tohoto
reportu. 

Návod na vyplnění přihlášek včetně veškerých deadlinů najdete přehledně a srozumitelně zde:
https://www.jlu-digitalcampus.de/how-to-apply/apply-for-virtual-international-programme

Často kladené otázky ohledně VIP naleznete zde: https://www.jlu-
digitalcampus.de/faqs#c1383
 
Nabídka kurzů pro studenty lékařských fakult : https://www.jlu-digitalcampus.de/vip/about-
the-programme/medicine-2 

 



Basic Books in Global Health 

 Celkem 3 semináře během semestru, 1 ECTS
úvod - individuální výběr knihy
průběžná diskuze nad přečtenými kapitolami
 prezentace a finální diskuze

= kurz čtení knih s tématem globálního zdraví
V kurzu nás bylo kolem 12 studentů, z tohoto počtu jsme byli 2 zahraniční studenti v
rámci VIP programu. Zbylí účastnici kurzu byli studenti tamní univerzity. Na výběr jsme
měli jednu ze dvou knih, kterou jsme v průběhu semestru přečetli, diskutovali jsme o ní
ve skupině 5-6 lidí. Jako studenti VIP kurzu jsme měli přístup k e-knihovně, kde byli knihy
dostupné pro stáhnutí. Ukončením tohoto předmětu byla výsledná práce, kterou jsme
prezentovali před vyučujícím a ostatními studenty. 
Kurz tak napomáhá zlepšit čtenářské dovednosti a přispívá ke snazšímu pochopení
globálních zdravotních problémů. Mimo to jsem se naučila pracovat v týmu distanční
formou a seznámila se s inovacemi ze světa technologií. 

1.
2.
3.

Příloha 1. Printscreen z posledního on-line semináře předmětu Basic Books in Global Health



 22 Lekcí, 2krát týdně, 3 ECTS
inovativní, interaktivní a efektivní způsob učení se cizího jazyka 

= kurz německého jazyka
 Před zahájením kurzu jsem obdržela přesné infomace k přihlášení se a veškeré potřebné
podklady pro studium tohoto předmětu. Bylo nutné si pořídit učebnici buďto e-book
anebo fyzickou učebnici. Se vším jsme byli o obeznámeni s dostatečným předstihem.
Kurz vedl čínský PhD. student, ale plynule mluvící jak anglicky tak německy. Výuka tohoto
předmětu byla poměrně intenzivní, ale byla vedena velmi zajímavou formou. Vyučující
se snažil využívat všemožné techniky pro udržení koncentrace nás, studentů. Tudíž byly
všechny lekce interaktivní, mluvil nejen vyučující, ale i my. Využívali jsme technologie k
přenosu obrazu a zvuku, vzdělávali jsme se i pomocí videí a her.
Po každé lekci nás čekal vždy menší úkol, který jsme pak v následujících hodinách probrali a
zkontrolovali. Průběžně jsme psali celkem 3 testy, většinou po několika kapitolách. Ty nám
vyučující obodoval. Sloužily k motivaci a ke zpětné vazbě vyučujícího, zda jsme pochopili a
naučili se probranou látku. Vždy jsme měli možnost se na cokoliv zeptat a požádat o pomoc
nejen během on-line výuky, ale i cestou e-mailu. Závěrem bylo zpracování vlastní
prezentace o nás a naši zemi, tu jsme na poslední hodině před všemi prezentovali v
německém jazyce. Na základě průběžných testů a prezentace nás pak pedagog ohodnotil
známkou. 

German as a foreign Language

Příloha 2. Printscreen z on-line semináře předmětu German as a foreign Language, Level
A1.1 East.



Poslední odstavce bych ráda věnovala celkovému zhodnocení této zkušenosti během pandemie
COVID-19. Protože jsem kvůli pandemii nemohla vycestovat na klinickou stáž, jsem velmi ráda,
že mi právě Lékařská fakulta Univerzity Palackého nabídla využít ,,stáž'' touto virtuální cestou.

Díky této zajímavé zkušenosti jsem se seznámila s německým systémem vzdělání na vysokých
školách, se studenty nejen tamní univerzity, ale i s těmi z celého světa. V kontaktu jsme přes
sociální sítě zůstali například i se studenty z Peru, Řecka, Číny, Německa i z Konga. 

VIP program byl vymyšlen tak, že se díky distanční výuce dal skloubit současně se studijními
povinnostmi tady, na Lékařské fakultě v Olomouci. Do 6. ročníku jsem si přesouvala jen jeden
předmět, který se bez problému dal absolvovat v pauze mezi státnicemi. Vše proběhlo bez
zádrhelů a to s velkou pomocí paní Ing. Nakládalové a Ing. Antošové. Za poskytnutí
pomocné ruky oběma tímto moc děkuji.

Na závěr bych doporučila každému studentovi, aby využil možností do zahraničí vyjet. Každým
krokem mimo komfortní zónu se člověk učí novým věcem, překonává různé překážky, které pak
v životě může uplatit. Zní to jako klišé, asi i je. Ale třeba mi někdo dáte za pravdu. 
Pokud by mu v tom cokoliv bránilo, jsem si jistá, že podporu finanční a psychickou ze strany
fakulty potažmo univerzity máme téměř jistou. Jen je potřeba se o možnosti zajímat a vyhledat
si k tomu informace navíc, i když to bude na úkor vlastního volného času. Ostatně nic není
zadarmo.

Tak co, kam pojedete vy?

Seznam aktuálních nabídek zahraničních mobilit naleznete zde:
https://www.lf.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/. 

ZÁVĚR


