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a literatury
CHCETE STUDOVAT ČEŠTINU A STÁT SE
UČITELEM NEBO UČITELKOU ČEŠTINY?
CHCETE STUDOVAT ČEŠTINU, ALE UČITELEM
NEBO UČITELKOU SE STÁT NECHCETE?

#StudujPodJestedem

WWW.FP.TUL.CZ
#fPtul @fPtul

Přihlaste se ke studiu
češtiny na katedře českého
jazyka a literatury
a vyberte si!

Bc. UČITELSKÝ TŘÍLETÝ PROGRAM

Český jazyk a literatura
se zaměřením na vzdělávání
prezenční forma

Studijní program nabízí absolventům vzdělání v oblasti aplikované
bohemistiky. Oborové jazykovědné a literárněvědné předměty spolu
s předměty pedagogicko-psychologického modulu všestranně připraví
absolventy především pro navazující magisterské studium v programu
Učitelství pro střední školu a pro 2. stupeň ZŠ – český jazyk.
Studium probíhá v těchto dvojkombinacích:
český jazyk a literatura – dějepis
český jazyk a literatura – německý jazyk
český jazyk a literatura – španělský jazyk
český jazyk a literatura – tělesná výchova
český jazyk a literatura – základy společenských věd
český jazyk a literatura – anglický jazyk
Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury se konají na základě
obecných podmínek FP TUL, které naleznete na:

https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

Jaké programy
můžete studovat?
NMgr. UČITELSKÝ DVOULETÝ PROGRAM
Učitelství pro střední
školu a pro 2. stupeň ZŠ
prezenční i kombinovaná forma

Studijní program umožňuje absolventům získat potřebné odborné
i pedagogické dovednosti, díky nimž budou moci vyučovat českému
jazyku a literatuře na středních školách a na 2. stupni základních škol.
Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury se konají formou
písemného testu v rozsahu učiva bakalářského oboru.

Jaké programy
můžete studovat?
Bc. NEUČITELSKÝ TŘÍLETÝ PROGRAM

Česká filologie pro praxi
prezenční forma

Studium rozvíjí odborné a komunikační kompetence v oblasti českého
jazyka, které absolventům umožňují široké uplatnění na trhu práce.
Studenti mohou vybírat z rozsáhlé nabídky teoreticky i prakticky
zaměřených kurzů podle svého individuálního zájmu a rovněž mají
možnost podílet se na vědecko-výzkumných aktivitách katedry.
Součástí studijního programu je modul prohloubené specializace
orientovaný na mediální a marketingová studia.
Absolventi najdou uplatnění zejména v mediální sféře jako redaktoři,
publicisté či editoři, v marketingové sféře jako pracovníci reklamních
a PR agentur nebo v oblasti kultury a státní správy např. jako pracovníci
tiskových odborů a tiskoví mluvčí.
Přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury se nekonají,
uchazeči jsou přijímáni na základě obecných podmínek FP TUL.
https://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni

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

www.fp.tul.cz/uchazec
STUDENTI MAJÍ MOŽNOST V PRŮBĚHU STUDIA VYJET NA
ZAHRANIČNÍ STÁŽ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS.

erasmus.fp.tul.cz/blog

Široká nabídka povinně volitelných kurzů, které rozšiřují výuku
českého jazyka a literatury a souvisejících disciplín o zajímavá
a aktuální témata.
Studenti se mohou podílet na vědecko-výzkumných aktivitách
katedry formou Studentské vědecko-umělecké činnosti nebo
účastí ve Studentské grantové soutěži.
Studenti se formou přednášek a workshopů setkávají s významnými domácími i zahraničními lingvisty, literárními vědci
a didaktiky a také s odborníky z praxe (média a reklama, public
relations).
Studenti mají možnost zúčastnit se tradičních několikadenních
literárních exkurzí do východních nebo severozápadních Čech.
Spolupráce s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.
Další informace o studiu na katedře českého jazyka a literatury
najdete na webu:

https://kcl.fp.tul.cz
Sledujte nás také na Facebooku ve skupině Češtináři TUL.

V průběhu studia na naší
katedře se mimo jiné dozvíte...
CO ZNAMENÁ, KDYŽ NĚKDO…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NATŘÁSÁ CEJCHU, CENÍ KLEKTÁKY
KROUTÍ HADRY, JDE SE SKLOUZNOUT
VYPALUJE ZOBÁK, PROVĚTRÁ SI PLÍCE
JDE SI PŮJČIT NA VĚČNÝ SPLÁTKY
POLÍBÍ MATIČKU ZEMI, NABOURÁ DO CHODNÍKU
MÁ CYKLON V TENKÝM STŘEVU, ZATAHUJE VOCAS
ŘEŠENÍ (P. OUŘEDNÍK: ŠMÍRBUCH JAZYKA ČESKÉHO):
1) smát se, 2) tancovat, 3) kouřit, 4) ukrást, 5) upadnout, 6) mít strach

Co vás na naší
katedře čeká?

S dotazy ohledně studia se můžete obracet na:

vaclav.labus@tul.cz

