Vyhláška garanta oboru Německá a rakouská studia k zahájení ZS 2014/2015
1. S počátkem akademického roku 2014/2015 jsou studenti povinni zapsat si kurzy JMM634:
Proseminář moderní dějiny a JMM638: Proseminář politologie a mezinárodní vztahy hned
v zimním semestru 1. ročníku. Studenti vyšších ročníků, kteří kurzy dosud neabsolvolali, si
je zapíší v ZS 2014/2015. O případných výjimkách rozhoduje garant oboru.
2. Studenti, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce 2014/15 a v bakalářském studiu
neabsolvovali kurz JMB218 „Německo a Rakousko po roce 1989“, jsou povinni si v
prvním roce magisterského studia zapsat kurz JMM568 „Německo a Rakousko po roce
1990 pro magistry“. Kredity se započítávají do součtu povinně volitelných předmětů.
Studenti, kteří tento předmět absolvovali v bakalářském studiu, si ho nezapisují. Pro
studenty vyšších ročníků platí i v tomto případě ustanovení předchozích vyhlášek,
především pak Vyhlášky k zahájení akademického roku 2013/2014, I.4.
3. S počátkem akademického roku 2013/14 jsou všichni studenti povinni zapsat si JMM043:
Diplomový seminář I. hned v zimním semestru 1. ročníku s cílem co nejdříve najít a
zformulovat téma své diplomové práce a připravit její projekt.
4. Studijní povinnost JMM512: Jazykové znalosti zahrnuje dvě zkoušky ze světových jazyků
na úrovni vysokoškolské zkoušky a jeden zápočet z dalšího jazyka. Jako splněná studijní
povinnost mohou být uznány zkoušky či zápočty dosažené během předchozího
vysokoškolského studia v jakémkoliv studijním cyklu (provádí garant studijního oboru,
resp. jím pověřený pracovník) nebo osvědčení a certifikáty vydávané různými subjekty,
poskytujícími jazykovou výuku (uznání provádí garant oboru a v případě potřeby Kabinet
jazykové přípravy FSV UK). Jestliže si studenti zapíší jazykové kurzy v Kabinetu jazykové
přípravy FSV UK a počet v nich získaných kreditů bude vyšší než dva, mohou si tyto
kredity započítat do volitelných předmětů. Jakmile studenti dosáhnou všech předpokladů
pro splnění této studijní povinnosti, zapíší si předmět, předloží potřebné podklady
garantovi oboru, který a tomto základě provede zápis do SISu.
5. K zápisu povinně volitelných kurzů JMM611 „Odborná stáž v České republice“, JMM612
„Odborná stáž v zahraničí“ a JMM559 (JMM560, JMM561, JMM562) „Předměty uznané ze
zahraniční studijní stáže 1“ (2, 3, 4) srov. příslušná ustanovení v sylabu.
6. V ZS 2014/2015 je vypsán blokový kurz hostujícího profesora Ch. Nonna JMM657 „Das
Bild des Nationalsozialismus in der Bundesrepublik Deutschland seit der
Wiedervereinigung - Filme und öffentliche Kontroversen.
Kurz se koná v těchto termínech:
23.10.2014
6.11.-7.11.2014
20.11.-21.11.2014
4.12.-5.12.2014
Další podrobnosti viz sylabus v SISu.
7. Upozorňujeme dále na kurzy dr. T. Lorenza JMM651 „Wirtschafts- und Sozialgeschichte
des geteilten Deutschlands 1945-1989“ a JMM658 „Deutschland unter
Besatzungsherrschaft. Krise und Aufbruch in der "Zusammenbruchgesellschaft" 19451949“.

8. Ve spolupráci s Ústavem germánských studií FF UK připravili členové katedry kurz
JMM661 „Migration(en) in Mitteleuropa. Literatur, Geschichte, Politik und Gedächtnis“.
Kurz se koná v pondělí od 18.20 v hlavní budově FF UK na Palachově náměstí v m.č. 201.
Program viz sylabus v SISu. Pozor: výuka začíná až 6.10.2014.
9. Vedení katedry doporučuje studentům, aby se snažili pro svůj výzkum spojený s
diplomovou prací získat grant Grantové agentury UK, která je přednostně zaměřena na
podporu studentských projektů a vědecké činnosti vůbec. S návrhy projektů se obracejte
podle jejich tematického zaměření na příslušné pracovníky katedry, kteří Vám budou
nápomocni s jejich vypracováním a s přípravou grantové přihlášky. Bližší informace viz:
http://www.cuni.cz/UK-33.html.
10.Povinná docházka na kurzy: Předměty uvedené v Karolínce jako 0/2 či 1/1 se považují za
předměty s povinnou docházkou dovolující maximálně dvě absence za semestr. Upřesnění
podmínek a kontrola docházky je v kompetenci vedoucích těchto seminářů.
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