Vyhláška garanta oboru Německá a rakouská studia k zahájení ZS 2015/2016
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 2015/2016. O případných výjimkách rozhoduje garant
oboru.
2. Studenti, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce 2015/16 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“ srov. příslušná ustanovení v sylabu.
6. V ZS 2014/2015 jsou v rámci podpory ze strany DAAD (program Deutschsprachoge
Studiengänge) vypsány dva blokové kurzy hostujících profesorů Borise Bartha
(Universität Konstanz) JMM733 „Geschichte der Globalisierung im 19. und 20.
Jahrhundert“ a Güntera Wollsteina (Universität Köln) JMM734 „NS-PropagandaFilme. Riefenstahl - Goebbels – Harlan“. Kurzy probíhají střídavě ve tříhodinových
blocích ve čtvrtek 17:00-19:50 a pátek 9.30-10:50. Bližší informace viz příslušné
sylaby. Návštěvu kurzů hostujících profesorů důrazně doporučuji!
7. V rámci spolupráce s DAAD nabízí naše katedra rovněž kurz německého tutora
JMM447 „Tutorium“, zaměřený na lepší porozumění německému psanému textu a
procvičení německé konverzace. V ZS 2015/2016 je německým tutorem
Hakim El Ghazali (http://knrs.fsv.cuni.cz/KNRS-252.html). Návštěvu kurzu i případné
konzultace s německým tutorem doporučuji především studentům, kteří potřebují
vylepšit své jazykové znalosti a dovednosti. Po domluvě s tutorem a s garantem oboru,
popř. s jeho pověřeným zástupcem, lze výuku v rámci tutoria upravit i podle aktuálních
požadavků studentů.

8. V neposlední řadě umožňuje podpora ze strany DAAD získání dvou tzv. Sur Place
stipendií pro magisterské studenty, kteří působí následně jako pomvědi na katedře.
Výběrové řízení bude vypsáno do konce září 2015. Rovněž umožňuje naše katedra
získání jednosemestrálních stipendií DAAD pro studium na univerzitě v Düsseldorfu.
Výběrové řízení na LS 2016 bude vypsáno během podzimu 2015.
9. Vzhledem k souběžnému otevření nového studijního oboru Německá a středoevropská
studia (NSS) jsou některé kurzy povinné pro NSS zpřístupněny i pro Německá a
rakouská studia jako povinně volitelné. V ZS 2015/2016 se jedná o kurz JMM739
„Kořeny středoevropské moderny: politika, společnost a kultura kolem roku 1900“
(přednášející dr. Rudolf Kučera), který je pro NSS vypsán jako povinný kurz JMM705
„Německo a střední Evropa“.
10. Doporučuji 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.
11. 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.
12. Od ZS 2015/2016 je (s výjimkou povinných kurzů a kurzů hostujících vyučujících,
kde dojde k individuální úpravě) stanoven jako minimální počet studentů pro otevření
kurzů 5 studentů a maximální 15 studentů. Případné výjimky může v odůvodněných
případech učinit garant oboru.
13. Katedra připravuje na ZS 2015/2016 i na LS 2016 řadu akcí určených pro studenty i
pro odbornou veřejnost (kulaté stoly, exkurze, workshopy i konference). O aktuálním
dění informují webové stránky katedry (knrs.fsv.cuni.cz) a FB Německých a
rakouských studií. Aktuálně se připravuje exkurze do Německa, blíže viz:
http://knrs.fsv.cuni.cz/KNRS-194-version1-infotext_exkursion_nov_2015_cs.pdf
14. V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na garanta oboru (emailem, popř. v jeho
konzultačních hodinách).
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