
SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU 
  

Číslo:  67                                                                                                                                        

České Budějovice, dne 27. 10. 2004 
  

  

  

OPATŘENÍ DĚKANA KE STUDIU JAZYKŮ  

A K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z CIZÍHO JAZYKA PRO OBOR HUMANISTIKA 

  

V souladu se Studijním a zkušebním řádem JU a akreditačním spisem studijního programu 

„Humanitní studia“, studijní obor „Humanistika“ stanovuji podmínky pro výuku jazyků a konání 

závěrečné zkoušky z cizího jazyka pro studenty oboru Humanistika následovně: 

  

1.      Během studia student absolvuje dva živé jazyky – angličtinu a němčinu. Z nich si zvolí jeden jako 

hlavní (4 semestry, 3x zápočet a 1x zkouška) a jeden jako vedlejší (2 semestry, 2x zápočet). Dále 

student absolvuje latinský jazyk (4 semestry, 3x zápočet a 1x zkouška). 

2.      Studenti, kteří si v akademickém roce 2003/2004 nebo 2004/2005 zapsali podle dříve platných 

informací jiný jazyk, ho mohou dle možností absolvovat na jiné součásti JU. 

3.      V průběhu studia vedle toho student skládá závěrečnou zkoušku buď z německého nebo 

anglického jazyka. Student může skládat závěrečnou zkoušku až po splnění všech zápočtů, resp. 

zkoušky tohoto jazyka. Není podmínkou, aby byla závěrečná zkouška skládána z jazyka, který si 

student zapíše jako hlavní. Cílem závěrečné jazykové zkoušky je ověřit schopnost práce 

s cizojazyčným odborným textem a základní konverzace o odborných otázkách svého studia. 

4.      Na začátku 3. semestru si student po domluvě s vedoucím katedry filosofie a religionistiky 

vyzvedne odborný text (cca 50 normostran) v cizím jazyce z  oblastí filosofie, religionistiky, etiky 

nebo teologie. Student může tuto zkoušku skládat ve 3. až 6. semestru. 

5.      Termíny závěrečné zkoušky vypisuje katedra filosofie a religionistiky ve zkouškovém období 

semestru. Přesný termín zkoušky se vypisuje s měsíčním předstihem. 

6.      Student se na závěrečnou zkoušku zapíše na začátku semestru, ve kterém ji chce složit a 

minimálně 14 dní před skládáním závěrečné zkoušky odevzdá na studijní oddělení písemnou 

přihlášku, jejíž součástí je v písemné i elektronické podobě vyhotovený překlad daného 

odborného textu (MS WORD, 12 pt, okraje 2,5, řádkování 1, písmo Times New Roman).  

7.      Zkouška probíhá před komisí složenou z 1 člena katedry jazyků a 2 členů katedry filosofie a 

religionistiky. Trvá půl hodiny a obsahuje diskusi nad překladem a konverzaci na volné téma, 

zpravidla však týkající se tématu překladu. Další náležitosti zkoušky jsou dány čl. 12 Studijního a 

zkušebního řádu JU.  

  



Toto opatření nabývá platnosti dne 27. 10. 2004 

  

  

                                                                                                                Dr. Jiří Kašný, Th.D. 

                                                                                                                       děkan TF JU 

 


