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CHCETE MLUVIT JAZYKEM SVÝCH SOUSEDŮ?

CHCETE, ABY VAŠE NĚMČINA ZNĚLA JAKO 
NĚMČINA RODILÝCH MLUVČÍCH?

UŽ JSTE JELI NA KOLE Z DRÁŽĎAN 
DO HAMBURKU? A CHCETE JET?

Přihlaste se ke studiu 
německého jazyka 
se zaměřením na vzdělávání 
nebo ke studiu učitelství 
německého jazyka.

Katedra 
německého 
jazyka



Požadujeme znalosti na úrovni B1 s výraznou tendencí k B2 (maturitní 
znalosti). Pro vyrovnání případných jazykových deficitů poskytujeme 
před zahájením 1. semestru vyrovnávací kurzy.
Od akad. roku 2015/16 lze na katedře studovat studijní obor Německý 
jazyk se zaměřením na vzdělávání i v kombinované formě. 
V kombinovaném studiu jsou vypisovány vždy jen vybrané kombinace 
oborů (bližší informace viz vyhlášení přijímacího řízení, příp. webové 
stránky fakulty). Výuka je organizována blokově (o pátcích, eventuálně 
o sobotách). Aktuální rozvrhy výuky jsou k dispozici studentům vždy 
před zahájením akademického roku. 

Cílem studia je vybavit studenta takovými znalostmi a doved-
nostmi, které mu umožní uplatnit se v soukromé i státní sféře 
zaměřené především na vzdělávání, další vzdělávání nebo 
vzdělávací a pedagogickou práci v rámci volného času, případně 
pokračovat v navazujících studijních programech Učitelství pro 2. 
stupeň ZŠ či Učitelství pro SŠ, a takto prohloubit a profesně 
dokončit učitelskou kvalifikaci. Student si postupně osvojuje 
jazykové dovednosti na takové úrovni, aby byl v německém 
jazyce schopen plynule komunikovat, a to jak v ústní, tak psané 
formě, zároveň má být schopen tyto znalosti pojímat v širších 
souvislostech a efektivně je předávat; semináře jsou proto 
zaměřeny nejen prakticky, ale také teoreticky: Student prohlubu-
je své znalosti v rovině lingvistické, společensko-kulturní 
a lingvodidaktické. 

Bc.  TŘÍLETÝ  PROGRAM

Německý jazyk se zaměřením 
na vzdělávání 
prezenčn í  i  kombinovaná forma

Jaké programy 
můžete studovat?



Navazující magisterské učitelské studium je zaměřeno na učitelství němec-
kého jazyka pro základní školství a nově též školství středoškolské. 
Absolvent disponuje sumou odborných znalostí a profesních dovedností, 
které jsou předpokladem pro přípravu a teoreticky podložené vedení výuky 
německého jazyka jako prvního nebo dalšího cizího jazyka. Nabídka studijní-
ho oboru Německý jazyk pro 2. stupeň základní školy / střední školy 
vychází ze stálých potřeb libereckého regionu vzdělávat kvalifikované 
učitele němčiny, kteří jsou zárukou kontinuální jazykové přípravy různých 
věkových skupin obyvatel pro zprostředkování jazyka geograficky nejbliž-
ších sousedů. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí 
se studentovi dostane vzdělání v oborové didaktice; student absolvuje 
povinnou dvousemestrální průběžnou a jednoměsíční souvislou pedagogic-
kou odbornou praxi na fakultních školách.

NMgr.  DVOULETÝ PROGRAM

Německý jazyk pro 2. stupeň 
základní školy / střední školy
prezenčn í  i  kombinovaná forma

KOMBINACE PROGRAMŮ (V BAKALÁŘSKÉM STUPNI)  
A SPECIALIZACÍ  (V  NAVAZUJÍC ÍM MAGISTERSKÉM STUPNI)  
NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE FAKULTY:  

www.fp.tul.cz/uchazec

STUDENTI MAJÍ MOŽNOST V PRŮBĚHU STUDIA VYJET NA ZAHRA-
NIČNÍ STÁŽ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS. ERASMUS POBYT 
NABÍZÍME NA UNIVERZITÁCH V SRN, RAKOUSKU A VE ŠVÝCARSKU, 
NAPŘ. NA UNIVERZITĚ V DRÁŽĎANECH, FREIBURGU 
ČI V ST. GALLENU.

erasmus.fp.tul.cz/blog

Jaké programy 
můžete studovat?



Kromě běžné výuky pořádáme exkurze, festivaly, konference, 
literární čtení. Pěstujeme kontakty s rodilými mluvčími, 
zprostředkováváme stipendia. Na KNJ jsou zaměstnáni špičkoví 
odborníci z oblasti lingvistiky, literatury i didaktiky. Prosazujeme 
individuální a přátelský přístup ke studentům. 

KOLIK DRUHŮ „CH“ MÁ NĚMČINA?
A) 1     B) 2     C) 3
KOLIK PŘÍSLUŠNÍKŮ NĚMECKÉ MENŠINY ŽILO V ČESKOSLOVENSKU 
PŘED 2. SVĚTOVOU VÁLKOU? 
A) 1,2 MILIONU      B) 3,2 MILIONU      C) 900 000
KTERÝ NĚMECKÝ AUTOR MĚL ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ OBČANSTVÍ? 
A) THOMAS MANN     B) ERICH KÄSTNER      C) E. M. REMARQUE
Z JAKÝCH NĚMECKÝCH SLOV VZNIKL ČESKÝ VÝRAZ „FUJTAJBL“? 
KOLIK PÍSMEN MÁ NEJDELŠÍ NĚMECKÉ SLOVO?
NA CO SE VÁS PTÁ VÍDEŇSKÁ PRODAVAČKA OTÁZKOU „EIN SACKERL?“ 
A) JE TO VŠECHNO?  B) PLATÍTE HOTOVĚ?  C) CHCETE NA ZBOŽÍ SÁČEK?  
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ŘEŠENÍ :

Další informace o studiu na katedře najdete na webové adrese: 

https://knj.fp.tul.cz/uchazeci

V průběhu studia na naší 
katedře se mimo jiné dozvíte... 

S dotazy ohledně studia se můžete obracet na: 

martina.cerovska@tul.cz

Sledovat nás můžete na Facebooku: 
Katedra německého jazyka FP TUL

1) b     2) b    3)a    4)pfui Teufel (= fuj čert/ďábel!)    5) 63     6)Chcete na zboží sáček?

Co u nás 
zažijete?


