Studijní program Historické vědy

Plán platný pro studium započaté mezi 2011/12 a 2014/15

Záměnnost předmětů studijního plánu
dvouoborového navazujícího magisterského studia oboru
ETNOLOGIE
s předměty nové akreditace pro akademický rok 2015/2016

Kód SIS

hodin předn./sem. Atestace Kredity
zimní s. letní s.

Povinné oborové předměty
Teorie disciplíny II: Současnost
Záměnnost s:

AET500042

1/1

Zk

4

Antropologie jako interdisciplinární diskurz
(AET500116)
Teorie etnicity
Záměnnost s:

AET600018

1/1

Zk

3

AET600019

1/1

Zk

3

AET600024

2/–

Zk

3

Kv

1

Zk

4

Zk

3

Kv

1

Z

2

Teorie etnicity (AET500115)
Lingvistická antropologie
Záměnnost s:
Lingvistická antropologie (AET500117)
Lidové umění Evropy
Záměnnost: Lidové umění Evropy (AET500140)
Folklór Evropy
Atestace dr. Janeček

AET600025

2/–

Etnomuzikologie
Záměnnost s:

AET600026

2/–

Etnická hudba Evropy (AET500139)
Rodinná obřadnost
Atestace dr. Dědovský

AET500049

2/–

Lidová strava v kulturně historickém kontextu
Lidová strava v kulturně historickém kontextu
(AET500141)
Specializační seminář I
Atestace doc. Štěpánová
Specializační seminář II
Atestace doc. Vrhel, doc. Štěpánová

AET600027

AET600011

2/–

–/2

AET600012

–/2

Z

2

AET500052

10 dní

Z

2

Terénní výzkum
Záměnnost s:
Terénní výzkum (AET500124)

FF UK

1
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Diplomový seminář I1
Záměnnost s:

AET500013

–/2

Z

2

Z

2

Diplomový seminář I. (AET500125)
Diplomový seminář II1
AET500014

Záměnnost s:

–/2

Diplomový seminář II. (AET500126)
Povinně volitelné předměty
PVP 1: Světová, evropská a česká etnologie
PVP 2: Cizí jazyk II úroveň B2– (A, N, F, R, I, Š)

13
2

Zk

4

Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby
celkem za své studium získal 120 kreditů za oba své obory dohromady.
Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia: 20 %.
Státní závěrečná zkouška (první částí musí být obhajoba diplomové práce):
SZ1. Obhajoba diplomové práce
SZ2. a) Teorie a metodologie; b) Etnologie areálů; c) Evropská a česká etnologie a folkloristika.
Počet kreditů nutných pro konání státní závěrečné zkoušky: 120
Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty: 32 + 17 = 49, což je 82 % z počtu 60 kreditů,
jež na daný půlobor připadají ze 120 kreditů za celé dvouoborové studium.
Standardní doba studia: 2 roky
Prerekvizity povinných a povinně volitelných předmětů: Předmět Diplomový seminář I je prerekvizitou pro
předmět Diplomový seminář II..
Změny plánu září 2015 schválené studijní proděkankou s retrospektivní platností: 1) Byly zrušeny předměty
Antropologie příbuzenství a Etnologie Afriky. 2) Předměty Etnologie Mezoameriky a Světové mytologie byly
přesunuty z povinných předmětů do PVP1, jejíž limit byl v souladu s tím navýšen z 8 kr. na 13 kr. Předměty již
od ak. roku 2015/16 nebudou vyučovány, studenti nicméně ve skupině PVP1 budou moci absolvovat předměty
analogické.

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

Pořadí plnění jednotlivých předmětů není předepsáno a je na vlastní volbě každého studenta.

1
Píše-li student diplomovou práci na druhém oboru, zapíše si místo Diplomového semináře libovolný volitelný předmět. Pokud by SIS
při kontrole před SZK hlásil Diplomový seminář na nediplomním oboru jako nesplněný, studijní referentka na základě Zadání diplomové
práce nastaví jeho splnění ručně.
2
Student skládá zkoušku z jiného jazyka, než z jakého složil zkoušku v bakalářském studiu, tj. měl by dohromady za bakalářské i
magisterské studium za oba své obory dohromady prokázat minimálně znalost dvou jazyků na úrovni B2–. Je-li Cizí jazyk II součástí
studijního plánu i na druhém oboru, skládá se jen jednou za celý dvouobor, přičemž je třeba volit nabídku oboru s vyšší zkouškou a
omezenějším výběrem. Případné chybějící kredity je pak třeba nahradit volitelnými předměty.

FF UK

2

