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Přihlaste se ke studiu
Základů společenských věd.

Jaké programy
můžete studovat?
Bc. TŘÍLETÝ PROGRAM

Základy společenských věd
pro vzdělávání
prezenční i kombinovaná forma

Základní cíle programu spatřujeme zejména v následujících dvou rovinách.
Za prvé; seznámit budoucí učitele výše uvedených předmětů s hlavními
obory, které se podílí na konstituci tohoto specifického předmětu nemajícího
přímou oporu v žádném z existujících vědních oborů. Studenti/ky tak budou
seznámeni/y se základy oborů, jakými jsou politologie, sociologie, ekonomie,
religionistika, filosofie apod., stejně jako s vybranými problémy a tématy,
která jsou v současnosti v daných oborech řešeny, a které tvoří důležitý
kontext či v některých případech dokonce nezbytný výchozí rámec pro
pochopení role a funkce společenských věd v současné společnosti.
Za druhé; poskytnout dostatečné teoretické, stejně jako hodnotové zázemí
pro takové pojetí školních předmětů občanská výchova či základy společenských věd, které povede především k dalšímu rozvíjení klíčových občanských
kompetencí v moderní demokratické společnosti.

NMgr. DVOULETÝ PROGRAM

Základy společenských věd pro SŠ
prezenční i kombinovaná forma

Cílem NMgr. studijního programu je připravit kvalifikované, vysokoškolsky
vzdělané odborníky pro vykonávání učitelského povolání na SŠ
a 2. stupni ZŠ. V rámci učitelské propedeutiky je vedle osvojení všeobecně vzdělávacích vědomostí koncipována odborná učitelská příprava tak,
aby vedla k získání odborných pedagogických a psychologických znalostí,
rozvoji pedagogických dovedností, nácviku vyučovacích strategií, rozvoji
koncipování a programování vzdělávacích situací.
V odborné složce studia Učitelství Základů společenských věd pro SŠ
se klade důraz na prohloubení teoretického poznání a jeho následné
praktické aplikace ve společenských vědách, případně filosofii, s důrazem
na klíčové problémy a otázky, s nimiž se potýká současná společnost.
Jde zejména o problémy související s fenomény globalizace, vztahu
náboženství a moderní společnosti, ekologickou problematiku
a v neposlední řadě rovněž otázky související s rolí ekonomiky v moderní
globalizující se společnosti a proměny právního řádu.

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

www.fp.tul.cz/uchazec

Co u nás
zažijete?

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

Studenti katedry filosofie se mohou zapojit do široké nabídky
dalších aktivit, mezi které patří např. diskusní klub či filmový klub.
Katedra rovněž spolupracuje na pořádání četných odborných činností, jakými jsou pravidelné mezioborové konference zaměřené
na holistické pojetí člověka či vztahy mezi etikou a moderní vědou
a technikou. Pracovníci katedry se dále pravidelně podílejí na spolupořádání liberecké sekce festivalu dokumentárních filmů Jeden svět
a dále připravujeme četné přednášky pro širokou veřejnost, na které
zveme přední osobnosti českého intelektuálního života, jakými jsou
např. Tomáš Halík, Stanislav Komárek, Ivan Gabal či Jan Urban.
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ERASMUS POBYT NABÍZÍME NA 11 UNIVERZITÁCH V 6 STÁTECH,
NAPŘ. NA HEINRICH HEINE UNIVERSITÄT V DÜSSELDORFU (SRN),
UNIVERSIDADE DO ALGARVE FARO (PORTUGALSKO)
ČI NA UNIVERSYTETU PEDAGOGICZNYM W KRAKOWIE (POLSKO).
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erasmus.fp.tul.cz/blog
Další informace o studiu na katedře filosofie najdete na :

https://kfl.fp.tul.cz
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CO JE INSTRUMENTÁLNÍ RACIONALITA?
KDO JE BÓDHISATTVA?
JAKÝ JE ROZDÍL MEZI FAŠISMEM A NACISMEM?
JAK TO BYLO SE SOKRATOVOU POPRAVOU?
KOLIK PODOB MÁ MODERNÍ SPOLEČNOST?
ŘEŠENÍ:
SPECIFICKÝ ZPŮSOB CHÁPÁNÍ SVĚTA TYPICKÝ PRO MODERNÍ SPOLEČNOST, KVŮLI KTERÉMU JE SVĚT OBKLOPUJÍCÍ ČLOVĚKA
CHÁPÁN PŘEDEVŠÍM JAKO "PROSTOR", KTERÝM JE MOŽNÉ MANIPULOVAT A OVLÁDAT HO.
BYTOST, KTERÁ PODLE BUDDHISTICKÝCH PŘEDSTAV DOSÁHLA OSVÍCENÍ, ALE ODMÍTLA VSTOUPIT DO NIRVÁNY, DOKUD
NEPOMŮŽE VŠEM ŽIVÝM BYTOSTEM UKONČIT JEJICH UTRPENÍ NA TOMTO SVĚTĚ.
FAŠISMUS JE PŮVODNĚ ITALSKÁ VERZE EXTRÉMNĚ PRAVICOVÉHO POPULISMU, KTERÁ ZPOČÁTKU NEBYLA ZALOŽENÁ
NA KONCEPCI RASISMU A ANTISEMITISMU.
SOKRATOVO ODSOUZENÍ K SMRTI BYLO "POLITICKOU MSTOU" ZA TO, ŽE MNOZÍ SOKRATOVI ŽÁCI (VČETNĚ SLAVNÉHO PLATÓNA)
ODMÍTALI ATHÉNSKOU DEMOKRACII A PODPOŘILI OLIGARCHICKOU VLÁDU DOSAZENOU ATHÉNSKÝM RIVALEM SPARTOU.
MNOHEM VÍCE NEŽ SI VŮBEC PŘIPOUŠTÍME.

S dotazy ohledně studia se můžete obracet na:

stanislava.exnerova@tul.cz
Sledovat nás můžete také na FB:
https://www.facebook.com/kfl.fp.tul

