
Vyhláška k zahájení LS 2012 pro obor Česko-
německá studia (CNS) 

 I. Obecné 

Tato vyhláška doplňuje a specifikuje ustanovení Vyhlášky garanta oboru CNS a Vyhlášky ředitele IMS vydaných k 
zahájení ZS 2011/2012 a Vyhlášky ředitele IMS k zahájení LS 2012 (Vyhláška ředitele). 

 II. Výuka 

1. Německé dějiny: 

 
Předmět JMBZ230 Německé dějiny je zajišťován předmětem JMB009 Dějiny německy mluvících zemí. Tento 
předmět je vyučován v rozsahu 4/2. Rozdělení do satelitních seminářů probíhá dle ustanovení a termínů Vyhlášky 
ředitele. Platí stejný postup i termíny v této vyhlášce uvedené. Pro přihlašování do satelitních seminářů bude 
využita aplikace NG rozvrh. 
 

Studenti, kteří v v předchozím studiu úspěšně absolvovali satelitní seminář k Dějinám německy mluvících zemí 
(Německým dějinám) a neuspěli u souborné zkoušky, již nemusí satelitní seminář absolvovat znovu. Předmět si 
znovu zapíší a dostaví se na soubornou zkoušku. 
 

Na studenty CNS se nevztahuje ustanovení vyhlášky ředitele IMS o povinné 20-ti stránkové seminární práci. Tuto 
práci studenti CNS nepíší. 

 
2. Seminář zu den aktuellen Fragen: 

 
Přihlášení do semináře probíhá prostřednictvím SISu – kapacita semináře je omezena. Limit pro CNS je nastaven 
na 8 osob. 

 III. SZZk 

Termín SZZk – červen 2012: 
 

- Červnový termín SZZk je otevřen pouze pro studenty 4. a vyšších ročníků. Je nutné dodržet termíny odevzdání 
prací a uzavírání indexů dané harmonogramem AR UK FSV. 
 

Termín SZZk – září 2012: 

 
- Zářijový termín je určen pro studenty vyjíždějící v rámci 3. Ročníku na UR. 
 

- odevzdání bakalářské a tři písemných prácí nutné k 20. čevnu 2012. Výjimka z tohoto termínu již není možná. 

 
- Indexy budou uzavírány na přelomu srpna a září 2012. 
 

Pokyny pro písemné práce k SZZk: 
 

Pro tři písemné práce, které se odevzdávají v rámci SZZk, platí stejná formální pravidla jako pro bakalářskou 
práci. Na práci není (na rozdíl od bakalářské práce) uveden vedoucí práce, který byl přidělen po schválení mailem. 
Šablona prací je k dispozici na sekretariátu IMS. V tvrdém obalu je nutné odevzdat pouze jeden výtisk bakalářské 
práce. Její druhý výtisk a oba výtisky tří písemných prací je možné odevzdat v termovazbě. 
 

 IV. Zahraniční výjezd 

Studenti plánující výjezd na UR v AR 2012/13 se musí zaregistrovat v aplikaci ERASMUS přístupné skrze SIS. 

 

 

 
V Praze, dne 12. února 2012                                                             PhDr. Tomáš Nigrin, PhD. 


