Studieninformationsveranstaltungen im Wandel: zwei Fallbeispiele
Proměna informačních setkání o studiu: dva praktické příklady

Überblick Přehled
Schulbesuche „Studieren in Tirol“ Návštěvy škol „Studium v Tyrolsku“
Informiert ins Studium Informovaně vstříc studiu
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Studieren in Tirol Studium v Tyrolsku
» Schulbesuche von 7 Hochschulen für alle Schüler*innen in den Abschlussklassen Návštěvy sedmi VŠ pro všechny

závěrečné ročníky SŠ
» Dauer ca. 1,5 h Trvání cca 1,5 hod
» Ablauf: Průběh:
allgemeiner Überblick zu Anmeldevoraussetzungen, Termine und Fristen für Zulassung zu Studium,
Stipendium, Studieren im Ausland Všeobecný přehled o pravidlech přihlašování, termínech a lhůtách
pro přijetí na VŠ, o stipendiích, studiu v zahraničí
Jede Hochschule stellt in max. 5 Minuten ihr Studienangebot vor Každá VŠ představí možnosti studia
v 5 minutách
Hochschul-Speeddating Speed dating vysokých škol
individuelle Beratung und Information einzelnen „Marktständen“ Individuální poradenství a informace na
jednotlivých „stanovištích“
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Schulbesuche „Studieren in Tirol“ unter Coronabedingungen
Návštěvy škol „Studium v Tyrolsku“ v době koronavirové
» Schulbesuche von 7 Hochschulen für alle Schüler*innen in den Abschlussklassen Návštěvy sedmi VŠ pro všechny
závěrečné ročníky SŠ
» Dauer ca. 1,5 h. Trvání cca 1,5 hod
» ONLINE mit MS Teams- Schulunterstützung Online prostřednictvím MS Teams
» Ablauf: Průběh:
allgemeiner Überblick zu Anmeldevoraussetzungen, Termine und Fristen für Zulassung zu Studium,
Stipendium, Studieren im Ausland Všeobecný přehled o pravidlech přihlašování, termínech a lhůtách
pro přijetí na VŠ, O stipendiích, studiu v zahraničí
Jede Hochschule stellt in max. 5 Minuten ihr Studienangebot vor Každá VŠ představí svou nabídku
v 5 minutách
ONLINE Hochschul-Speeddating Online speed dating vysokých škol
individuelle Beratung und Information einzelnen BREAKOUTSESSIONS Individuální poradenství a informace
v dílčích online skupinkách
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„Informiert ins Studium“ Informovaně vstříc studiu
» Infostände, Infovorträge, Campustouren und Stundenplan-Workshops Informační stánky, informační
přednášky, prohlídka kampusu, workshopy k rozvržení studia
» Die Zentrale Studienberatung bietet seit 2007 jährlich im September eine zwei- bis dreitägige InfoVeranstaltung für Erstsemestrige des Wintersemesters an Centrální poradna pro studium nabízí od roku 2007
každoročně v září jednodenní až dvoudenní informační akce
» An der Veranstaltung nehmen jedes Jahr zwischen 1.000 und 1.500 Erstsemestrige teil Setkání se každoročně
zúčastní mezi 1000 a 1500 prváků
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„Informiert ins Studium“ unter Coronabedingungen
„Informovaně vstříc studiu“ v době koronavirové
» wegen der Corona-Pandemie war es 2020 nicht möglich, „Informiert ins Studium“ wie gewohnt

durchzuführen stattdessen gab es zwischen Juli und September wöchentliche Onlinesessions zum Studienstart
Kvůli koronavirové pandemii nebylo možné provést v roce 2020 akci „Informovaně vstříc studiu“ jako obvykle,
namísto toho proběhla mezi červencem a zářím týdenní online session s informacemi do začátku studia
» Die hohen Zugriffszahlen auf die Seite und zahlreiche positiven Rückmeldungen führten zu der
Entscheidung, „Informiert ins Studium ONLINE“ dauerhaft auf der Homepage der Universität Innsbruck zu
verankern Vysoké počty přihlášených a početné pozitivní reakce vedly k rozhodnutí integrovat „Informovaně
vstříc studiu ONLINE“ natrvalo do domovské stránky univerzity
» Insbesondere die zeitlich und örtlich ungebundene Verfügbarkeit aller wichtigen Infos zum Studieneinstieg

in Form von Videos sowie die Möglichkeit, bei den Onlinesessions individuelle Problemstellungen zu klären,
fand großen Zuspruch bei der Zielgruppe und kommt den Erwartungen der jungen Generation entgegen. Auch
der Studienbeginn im Sommersemester wird somit erleichtert U cílové skupiny měla velký ohlas a také vychází
vstříc mladé generaci především časově a místně neomezená dostupnost všech důležitých informací k začátku
studia ve formě videí a možnost řešit na online setkáních individuální problémy.
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