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Abstrakt 
Cílem příspěvku je představit projekt Virtual COPERNICUS Campus (dále jen VCC) – který směřuje 
k pilotnímu ověření výuky na „virtuální univerzitě“. Tato univerzita je tvořena ve spolupráci pěti 
evropských univerzit tak, že každá poskytne do společné nabídky jeden kurs. Tento kurs je poté 
otevřen pro studenty všech zúčastněných univerzit. Jednotícím prvkem kursů VCC je zaměření na 
udržitelný rozvoj. Kursy jsou problémově orientované a/nebo se zabývají udržitelným rozvojem 
komplexně, z různých perspektiv. Díky tomu jsou kursy vhodné pro studenty širokého spektra oborů a 
disciplín. Součástí některých kursů je také práce v týmu. V takovém případě je složení týmu ze 
zástupců různých odborností důležitou výhodou.  
 
Kursy se snaží řešit podobný typ problému, s jakými se podle předpokladů později absolventi setkají 
v praxi. Vstupními předpoklady bývá z odborných požadavků důležitý hlavně zájem o udržitelný 
rozvoj. Problém řešený v kursu by měl být studenty pojat fundovaně a předpokládá se, že studenti 
budou schopni uplatnit poznatky nabyté dosavadním studiem, ovšem formálně se za dostatečnou 
kvalifikaci pro vstup do kursu považuje studium třetího a vyššího ročníku VŠ. 
 
Kursy jsou vyučovány s plnou podporou e-learningu, všechny informace potřebné k výuce i veškerá 
komunikace s kolegy-studenty i vyučujícími probíhá přes Internet. Studenti tedy mohou kurs 
absolvovat odkudkoli, kde je dobré připojení na Internet. Díky e-learningu je možno studentům 
poskytnout zkušenost s výukou v cizině za poměrně malých nákladů. Komunikačním jazykem VCC je 
angličtina. 
 
Pokud studium kursu vyžaduje spolupráci studentů, je snaha o formování mezinárodních pracovních 
týmů. Možnost konfrontace přístupů k řešení s kolegy z ciziny považuje mnoho studentů ve zpětné 
vazbě za klíčový přínos. 
 
Projekt může posloužit ostatním jako model spolupráce se zahraničními univerzitami. Vyučujícím 
Univerzity Karlovy bude nabídnuto, aby kursy VCC zařadili do studijních plánů oborů, v nichž 
vyučují, nebo které garantují. Tato přímá zkušenost z kursy VCC také může poskytnout náhled na 
inovativní transdisciplinární přístup k výuce problematiky UR. 

 
 
 


