Stručný souhrn studijních povinností a pokyny pro předzápis předmětů pro
1. a 2. ročník Mgr. studia
Pro: Magisterské navazující 1 oborové prezenční studium – začátek Mgr. studia v roce
2012/2013 a 2013/2014, 2014/2015
– více také v tzv. Modré knize – studijním plánu – ke stažení na webu katedry:
Během studia musíte splnit následující (záleží na Vás kdy to splníte):
1. V rámci povinných předmětů typu A:
Modul literární:
V rámci povinných (A – předmětů) máte za 1. a 2. ročník studia dohromady povinné 3
literární zkoušky. Jsou to:
1 zk z předmětu: Starší německá literatura (kód KGN/SN) - přesné téma zkoušky už
záleží na vašem výběru z nabídky předmětů, které pod tuto oblast spadají (který předmět lze
do této oblasti zařadit a udělat si z něj zkoušku poznáte dle kódu u předmětů, které jsou
uvedeny
v anotacích
na
stránkách
katedry
na
příslušný
semestr
http://www.germanistika.upol.cz/studium/sylaby.html – vždy v pravém dolním rohu anotace,
pozor – pokud se z vybraného předmětu rozhodnete udělat zkoušku, zapisujete si ho do stagu
vždy jen pod kódem pro zkoušku – tedy např. KGN/SN, druhý kód uvedený u předmětu si do
STAGu nezapisujte, jinak byste měli předmět zapsaný dvakrát!!!).
1 zk z předmětu: Dějiny moravské německé literatury (kód KGN/DM)
pokyny -„1 zk z předmětu: Literární věda – školy a metody (kód KGN/LV)
pokyny -„Modul lingvistický:
V rámci povinných (A – předmětů) máte za 1. a 2. ročník studia dohromady povinné 3
lingvistické zkoušky. Jsou to:
1 zk z předmětu: Vývoj německého jazyka – (kód KGN/VJ) – dvousemestrální přednáška
1 zk z předmětu: Dějiny lingvistiky (kód KGN/DL) - přesné téma zkoušky už záleží na
vašem výběru z nabídky předmětů, které pod tuto oblast spadají (který předmět lze do této
oblasti zařadit a udělat si z něj zkoušku poznáte dle kódu u předmětů, které jsou uvedeny
v anotacích na stránkách katedry na příslušný semestr – vždy v pravém dolním rohu anotace,
pozor – pokud se z vybraného předmětu rozhodnete udělat zkoušku, zapisujete si ho do stagu
vždy jen pod kódem pro zkoušku – tedy např. KGN/SN, druhý kód uvedený u předmětu si do
STAGu nezapisujte, jinak byste měli předmět zapsaný dvakrát!!!).
1zk z předmětu: Nové trendy v lingvistice (kód KGN/NTL) pokyny -„Modul kultura a společnost:
- 1 zkoušku z předmětu: Schriftliche Klausur - písemná práce (kód KGN/KRX3) –
jedná se o písemnou klausuru, jejíž obsah je popsán na webových stránkách katedry pod:
Písemná konverzační zkouška (klauzura) – 3. blok. Podobně jako u klausury v Bc. studiu, i na
tuto zkoušku jsou nabízeny přípravné semináře (viz anotace), termíny klausury se vypisují
minimálně 3x do roka. Do STAGu je lepší si tento předmět zapsat až v 2. ročníku, klausuru si
můžete napsat/zkusit napsat ale již i v prvním ročníku, doporučuje se nenechávat klausuru
úplně na poslední chvíli!

2. V rámci povinně volitelných předmětů typu B:
Předměty kategorie B si vybíráte dle vlastního zájmu z nabídky katedry, která je zveřejněna
v anotacích vždy před začátkem semestru na webových stránkách katedry:
http://www.germanistika.upol.cz/studium/sylaby.html
a to tak abyste naplnili moduly potřebnými kredity (tak jak je to požadováno ve studijním
plánu) a měli za 1. a 2. ročník studia dohromady 120 kreditů (počítáno dohromady s A a C
kredity). V rámci jednotlivých modulů musíte v rámci B předmětů splnit následující počty
kreditů:
Modul literární:
- V rámci povinně volitelných předmětů modulu literárního musíte splnit minimálně 7 kreditů.
Modul lingvistický:
- V rámci povinně volitelných předmětů modulu literárního musíte splnit minimálně 7 kreditů.
- V rámci povinně volitelných předmětů se studentům doporučuje navštěvovat alespoň
1 lingvistický seminář k vývoji jazyka (v ZS kód KGN/LGS30, v LS kód KGN/LGS31)
- Studentům, kteří neabsolvovali Bc. studium na katedře germanistiky FF UP se doporučuje
navštěvovat předmět vybrané lingvistické disciplíny, který se zpravidla nabízí každý zimní
semestr (KGN/LGP13).
Modul kultura a společnost:
- V rámci povinně volitelných předmětů modulu kultura a společnost musíte splnit minimálně
3 kredity.
- V rámci tohoto modulu můžete také navštěvovat překladatelská a tlumočnická cvičení,
případně si vykonat zkoušku z Teorie překladu (KGN/TP)
Ostatní povinnosti:
- Dále musíte v rámci povinně volitelných předmětů zakončit 2 libovolné semináře
seminární prací, je za 1 kredit. Dle zaměření semináře si seminární práce zapíšete buď pod
modul lingvistický (lingvistické téma), nebo pod modul literární (literární, kulturněvědné
téma práce).
- v 2. ročníku si do STAGu musíte zapsat diplomový seminář, za který dostanete 10
kreditů (= zadání a pravidelné konzultace práce). V rámci povinně volitelných předmětů si
musíte z modulů vybrat kurzy za celkem 10 kreditů, jejichž téma souvisí s tématem
diplomové práce.
3. V rámci volitelných předmětů typu C – modul kontext:
Musíte splnit 20 kreditů, a to dle vlastního výběru z nabídky celé univerzity. V rámci
volitelných předmětů musíte splnit kredity minimálně ze 3 různých oborů z nabídky fakult
FF/CMTF (nelze například předložit jen semináře z novověkých dějin a podobně). Zbytek lze
doplnit nabídkou katedry germanistiky z B nebo C předmětů (C předměty, které nabízí
katedra germanistiky jsou v rozvrhu označeny šedě).
Doporučuje se navštěvovat semináře následujícího zaměření: světová literatura, česká
filologie, novověké dějiny, speciální semináře oboru filozofie, judaistika, jiný germánský
jazyk a podobně.

Zápis předmětů do STAGu:
- Tento semestr se nemusíte zapisovat pomocí preferenčních bodů (letos zkušebně).
- Do STAGu si zapíšete předměty, které se rozhodnete navštěvovat. Příslušné kódy pro
jednotlivé předměty naleznete v anotacích nebo v rozvrhových akcích ve STAGu. Zápis ve
STAGu se zavírá většinou koncem prvního týdne v semestru (konkrétní datum je
v harmonogramu FF).
- V druhém ročníku si pak nezapomeňte – nejlépe již v zimním semestru – zapsat do
STAGu státnicové předměty:
- KGN/SZZK – pod tímto kódem se pak budete na státnice hlásit ve stagu
- KGN/MSZLG – lingvistická část státnic
- KGN/MSZLT – literární část státnic
- případně předmět obhajoba diplomové práce (KGN/MADP)

