
Poznámky k rozvrhu na ZS 2018  

Pro nastupující studenty 1. ročníku:  

Zimní semestr začíná 17. září 2018 – do výuky se dostavte hned v pondělí v 8:00 

(Křížkovského 14, přízemí, učebna 1.07, Jazyková cvičení – viz rozvrh). Mimo jiné dostanete 

základní informace k organizaci studia. Studenti dvouoborového studia při zapisování 

předmětů pravděpodobně naráželi na „krytí“ předmětů v rozvrhu svých dvou oborů. Vždy 

má přednost A (povinný) předmět; pokud by se kryly dva A předměty z obou oborů, 

kontaktujte emailem jednotlivé vyučující (v kopii sekretářku katedry) a na tuto situaci 

dopředu upozorněte. Za katedru nederlandistiky můžeme slíbit, že v těchto případech jsou 

vyučující ochotni tolerovat vyšší míru absencí – vždy je ale nutné domluvit se s jednotlivými 

vyučujícími na jejich konkrétních podmínkách dopředu! V případě krytí A a B (povinně 

volitelného) předmětu jste povinni dát přednost předmětu povinnému - vstřícnost ohledně 

absencí v tomto případě neočekávejte. 

Výuka prof. Engelbrechta začne z důvodu jeho výzkumného pobytu v zahraničí až v týdnu od 

15.10.!!! 

Studium generale – přednášky se nekonají souvisle po celý semestr – termíny jednotlivých 

lekcí budou vyvěšeny před začátkem ZS. V prvním týdnu určitě žádná přednáška nebude. 

Pokud se přednášky konají, pak v obou dnech (tedy v pondělí i v úterý – STAG Vás zapsal 

automaticky na oba dny – takto je to v pořádku); jen zcela výjimečně v jiných dnech… 

Úvod do translatologie (4. ročník) – prof. Rakšányiová bude realizovat své přednášky 

v jednom několikadenním bloku v průběhu října (pravděpodobně v týdnu od 8. 10.) – 

zbývající rozvrh 4. ročníku bude v těchto dnech upraven; budete včas informováni! 

Výuka prof. van de Berga začne hned v prvním týdnu – tedy 19. - 20. září a pak bude 

realizována v následujících termínech:  

3. - 4. října., 17. - 18. října, 31. října. - 1. listopadu, 14. – 15. listopadu, 28. – 29. listopadu,  

12. – 13. prosince 

 


