
Vstupní intenzivní kurz pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního
programu Bohemistika pro cizince
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Anotace

Cílem kurzu je usnadnit studentům nastupujícím do prvního ročníku bakalářského
studia jazykovou adaptaci a seznámení se jak s chodem Ústavu bohemistických studií a
jeho vyučujícími, tak celkově s chodem fakulty.

Intenzivní kurz je plánován jako prezenční, pouze v případě nepříznivé epidemiologické
situace jej otevřeme jako distanční. V případě distanční realizace budou probíhat
synchronní hodiny v aplikaci ZOOM.

Náplní kurzu je:

- Intenzivní opakování gramatického plánu češtiny. (2 dny)
- Intenzivní aktivace dovedností v češtině: poslech, čtení, komunikace. (2 dny)
- Seznámení se s praktickým chodem fakulty: seznámení se systémem SIS,

představení ÚBS, projití studijního plánu, jak se přihlašovat na předměty, jak
komunikovat s vyučujícími. (1 den)

V rámci intenzivního kurzu se seznámíte s vyučujícími ÚBS, ale také se studenty z vyšších
ročníků, kteří s vámi budou sdílet své zkušenosti a poradí vám, jak začít studovat a co
dělat v případě problémů.

Sylabus:

27. 9. 2021 (pondělí) – intenzivní gramatický kurz

28. 9. 2021 (úterý) – intenzivní gramatický kurz

29. 9. 2021 (středa) – čtení s porozuměním, ústní komunikace

30. 9. 2021 (čtvrtek) – poslech s porozuměním, ústní komunikace

1. 10. 2021 (pátek) – tzv. orientace: oddělení fakulty, práce se systémem SIS,
studijní plán, specifika studia na FF UK

Časová dotace

Začátek kurzu: 27. 9. 2021
Konec kurzu: 1. 10. 2021
Celkem 5 dní:  rozsah 5 výukových jednotek denně (tj. 5 x 45min).
Termín podání přihlášky do 20. 9. 2021. Do kurzu je však možné přijmout individuální
zájemce i později.

Cena kurzu: 5.500,00 Kč

Platba bankovním převodem:
Bankovní spojení:
Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1



Číslo účtu: 85631011/0100
IBAN: CZ9601000000000085631011
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol:  960 202
Do poznámky uveďte své jméno a příjmení.

Platba v hotovosti:
V pokladně Filozofické fakulty, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, č. dveří 123, úřední hodiny
úterý 9 – 12 hod. a čtvrtek 14 – 16 hod.


