PhDr. Oľga Škvareninová, CSc.

Mobilita: Česká republika/Praha

24.04.2017 – 28.04.2017

Správa o výsledkoch realizácie mobility v rámci programu ERASMUS

1. Stručné zhodnotenie mobility – názov prednášky, jej prínos pre danú katedru,
stav prípravy na ďalšiu spoluprácu
Celkové ciele mobility:
- výmena edukačných a vedeckých poznatkov,
- posilnenie transnacionálneho partnerstva,
- oboznámenie študentov so slovenským mediálnym kontextom a najnovšími
trendmi v mediálnom výskume
boli splnené.
-

-

-

Prednášky na Katedre mediálnych štúdií Univerzity Jana Amose
Komenského Praha (KMS UJAK), témy:
Špecifiká slovenskej mediálnej situácie (2 hod.): študenti sa dozvedeli
o slovenskom mediálnom kontexte a o médiách na Slovensku od roku 1993 po
súčasnosť (s akcentom na súčasnosť), o možnostiach štúdia masmediálnej
komunikácie na Slovensku s akcentom na FMK UCM, o metódach jazykovej
manipulácie – prínos: propagácia štúdia masmediálnej komunikácie na FMK
UCM;
Neverbálna komunikácia (3 x 2 hod.): prednáška zameraná na neverbálnu
komunikáciu v audiovizuálnych médiách a na komunikačné rituály – tejto
tematike sa na KMS UJAK nevenuje veľká pozornosť. Možná spolupráca v tejto
oblasti.
Stav prípravy na ďalšiu spoluprácu:
záujem vedúceho katedry ThDr. PhDr. Radka Mezulánika, PhD., a
pedagogičky KMS UJAK PhDr. Sone Štroblovej o účasť na pedagogickej mobilite
v rámci Erasmus+ na FMK UCM.

2. Konkrétne výsledky spolupráce :
- Príprava uzatvorenia bilaterálnej zmluvy – dátum realizácie
nebolo cieľom mobility
-

Organizovanie konferencie oboch partnerských inštitúcií: dátum, miesto
konania, odborné zameranie konferencie
vedúci katedry sa pravidelne zúčastňuje na konferencii Megatrendy a médiá, ktorú
organizuje FMK UCM, predpokladá sa účasť pedagógov FMK UCM na
konferencii na KMS UJAK v Prahe
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-

Medzinárodná konferencia s účasťou partnerskej inštitúcie: dátum, miesto
konania, odborné zameranie konferencie
nebolo cieľom mobility

-

Spoločné organizovanie workshopu pre doktorandov: dátum, miesto konania,
odborné zameranie
nebolo cieľom mobility

-

Spoločný projekt oboch partnerských inštitúcií: popis projektu, prínos pre
UCM (stav prípravy, stanoviť približný harmonogram)
nebolo cieľom mobility

-

Spoločné vypracovanie vysokoškolskej učebnice: štruktúra tímu, názov
grantu, stanovenie časového a obsahového harmonogramu
nebolo cieľom mobility

-

Spoločný (interdisciplinárny) študijný program (medziuniverzitný program)
nebolo cieľom mobility
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