Východoevropská studia:
prezentace
STANISLAV TUMIS

Důležitá data
➢28. 2. 2020 – poslední den na podání přihlášky do
bakalářského studia
➢31. 3. 2020 – poslední den na podání přihlášky do
magisterského studia
➢30. 4. 2020 – poslední den na podání přihlášky do
doktorského studia

Východoevropská studia,
bc. (základní info)
ZÁKLADNÍ INFORMACE

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

➢forma a typ studia: prezenční bakalářské

➢ústní zkouška

➢počet přijatých v minulém akademickém roce: 6

➢1) prokázání základního přehledu v oblasti obecné jazykovědy (max. 34
bodů)

➢počet přihlášených v minulém akademickém roce: 19

➢2) prokázání základní orientace v dějinách a současné společenskopolitické situaci východní Evropy (max. 33 bodů)

➢předpokládaný počet přijímaných: 35
➢kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium
➢specializace: litevština, lotyština, ruština, ukrajinština
(realizace je podmíněna dostatečným počtem zájemců
o daný jazyk); specializaci si uchazeč předběžně volí u
ústní zkoušky, závazně ji stvrzuje při zápisu
➢přijetí bez přijímací zkoušky: nelze
➢přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

➢3) prokázání základní orientace v literaturách východní Evropy (max. 33
bodů)
➢další požadavky ke zkoušce:
➢seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací
zkoušky)

➢přípravný kurz: nekoná se
➢další informace: uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) +
https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/bakalarskeobory/vychodoevropska-studia/

Východoevropská studia,
Mgr. (základní info)
ZÁKLADNÍ INFORMACE

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

➢forma a typ studia: prezenční navazující magisterské

➢ústní zkouška

➢počet přijatých v minulém akademickém roce: 27

➢1) prokázání znalosti jednoho areálového (profilového) jazyka (lotyština,
litevština, ruština, ukrajinština) nejméně na stupni B2 (podle SERR) (max. 34
bodů)

➢počet přihlášených v minulém akademickém roce: 27
➢předpokládaný počet přijímaných: 25

➢kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium
➢specializace: lingvistická – slavistika, lingvistická – baltistika, historickokulturní, literárněvědný (profilový jazyk studia odpovídá jazyku, z něhož
uchazeč koná lingvistickou část přijímací zkoušky), Kavkazské jazyky

➢2) prokázání znalosti dějin východní Evropy (max. 33 bodů)
➢3) prokázání znalosti literárního a kulturního vývoje východní Evropy (max. 33
bodů)
➢další požadavky ke zkoušce:

➢Specializaci si uchazeč předběžně volí u ústní zkoušky, závazně ji
stvrzuje při zápisu.

➢seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)

➢přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

➢další informace: uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií) +
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=24
747

➢přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

PROČ SI VYBRAT PROGRAM
RUSKÝ JAZYK A LITERATURA
CO PROGRAM NABÍZÍ?

CO PROGRAM NABÍZÍ?

➢možnost zvolit si jeden ze čtyř profilových jazyků ➢pestrou škálu specializačních kurzů s
– litevština, lotyština, ruština, ukrajinština
individuálním přístupem ke studentům a
s výstupní znalostí B2 (bakalářské studium) a C2
prostorem pro diskuzi o zajímavých dílčích
(navazující magisterské studium)

➢všestranné studium kultury a dějin východní
Evropy

otázkách

➢širokou nabídku zahraničních stáží,
přinášejících nejen jazykovou praxi, ale i
➢moderní studijní program poskytující široký
inspirativní přímý kontakt se studovanou zemí
prostor pro vlastní specializaci, volbu části
předmětů zcela podle individuálního zájmu spolu a také neopakovatelnou životní zkušenost
s šancí učit se další z areálových jazyků včetně
běloruštiny a kavkazských jazyků (arménštiny,
gruzínštiny, ázerbájdžánštiny)

