Vyhláška garanta oboru Německá a středoevropská studia k zahájení ZS 2015/2016
1. Studenti si metodologické kurzy JMM634 „Proseminář moderní dějiny“ a JMM638
„Proseminář politologie a mezinárodní vztahy“ zapisují hned v zimním semestru 1.
ročníku.
2. Podobně jsou studenti povinni si zapsat kurz JMM721 „Diplomový seminář pro
Německá a středoevropská studia I“ hned v zimním semestru 1. ročníku s cílem co
nejdříve najít a zformulovat téma své diplomové práce a připravit její projekt.
3. V zimním semestru prvního ročníku si studenti rovněž povinně zapisují kurz JMM718
„Polština I“.
4. Povinný kurz JMM709 „Deutsche und mitteleuropäische Geschichte“ je totožný
s kurzem, vypsaným pro Německá a rakouská studia JMM635 „Moderne deutsche
Geschichte“. Kurz JMM709 má však poloviční rozsah (2/0).
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 vypsány v rámci podpory DAAD (program Deutschsprachoge
Studiengänge) blokové kurzy hostujících profesorů Borise Bartha (Universität
Konstanz) JMM733 „Geschichte der Globalisierung im 19. und 20. Jahrhundert“ a
Güntera Wollsteina (Universität Köln) JMM734 „NS-Propaganda-Filme. 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. Povinná docházka na kurzy: Předměty uvedené v Karolínce jako 0/2 i 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.
10. 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 či koordinátor oboru.
11. 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

středoevropských studií). Aktuálně se připravuje exkurze do Německa, blíže viz:
http://knrs.fsv.cuni.cz/KNRS-194-version1-infotext_exkursion_nov_2015_cs.pdf
12. V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na koordinátora oboru (emailem, popř.
v jeho konzultačních hodinách).
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