Katedra
románských
jazyků
CHCEŠ SE NAUČIT JAZYK, JÍMŽ HOVOŘÍ PŘES
500 MILIÓNŮ LIDÍ?
CHCEŠ S NÁMI OBJEVOVAT ŠPANĚLSKY
MLUVÍCÍ SVĚT?
CHCEŠ SE STÁT DOBRÝM UČITELEM ŠPANĚLŠTINY?

#StudujPodJestedem

WWW.FP.TUL.CZ
#fPtul @fPtul

Přihlas se ke studiu
španělštiny na katedře
románských jazyků

Jaké programy
můžete studovat?
Bc. TŘÍLETÝ PROGRAM

Španělský jazyk se
zaměřením na vzdělávání
prezenční forma

Ve tříletém bakalářském studiu Španělský jazyk se zaměřením
na vzdělávání v prezenční formě, student získá praktické jazykové
kompetence ve španělštině na úrovni B2 až C1, dokáže se orientovat
v historii, literatuře a kultuře španělsky mluvících zemí. Absolvent
je připraven na navazující magisterské studium i na uplatnění v praxi
(např. ve výuce jazykových kurzů, v cestovním ruchu apod.).
Uchazeči jsou přijímáni na základě obecných podmínek FP TUL, více
informací naleznete na webu fakulty pod záložkou Uchazeč, a také
na stránkách katedry, kde je k dispozici i vzorový test. Předpokládají
se základní znalosti španělštiny na úrovni nižší než A1 (6 lekcí
učebnice Fiesta 1). Pro úplné začátečníky organizujeme každé září
placený dvoutýdenní intenzivní kurz španělštiny.

NMgr. DVOULETÝ PROGRAM

Učitelství pro střední školy
a 2. stupeň ZŠ - Španělský
jazyk
prezenční i kombinovaná forma

V navazujícím magisterském studiu student získá praktické jazykové
kompetence ve španělštině na úrovni C1 až C2 a hluboké odborné
znalosti španělské lingvistiky, španělsky psaných literatur a metod
výuky cizích jazyků. Absolvent studia je připraven vyučovat španělský
jazyk na střední škole a na 2. stupni základních škol. Uchazeč si může
vybrat studium v prezenční nebo kombinované formě. Studium probíhá
v dvojkombinaci s těmito obory: anglický jazyk, český jazyk a literatura,
německý jazyk a základy společenských věd. Přijímací zkoušky se konají
formou písemného testu ze španělského jazyka, lingvistiky a literatury.
Vzorový přijímací test a seznam vhodné literatury k přípravě na přijímací
zkoušky naleznete na webových stránkách katedry.

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?
Každý rok v letním semestru pořádáme španělský kulturní týden,
během něhož mají studenti možnost zúčastnit se nejrůznějších
workshopů, přednášek a soutěží. Výuku na naší katedře pravidelně obohacují přednášky zahraničních odborníků a hodiny vedené
španělskými lektory. Mezi pravidelné oblíbené aktivity patří volný
konverzační kroužek Café español. Studenti mají možnost podílet
se na výzkumné činnosti katedry prostřednictvím projektů
Studentské vědecko-umělecké činnosti a účastí ve Studentské
grantové soutěži.
Další informace o studiu na katedře románských jazyků najdete na:

https://kro.fp.tul.cz
ERASMUS POBYT NABÍZÍME NA DESETI UNIVERZITÁCH VE
ŠPANĚLSKU, NAPŘ. NA UNIVERZITĚ VE VALENCII, V OVIEDU,
GRANADĚ, NA KANÁRSKÝCH OSTROVECH, A TAKÉ NA JEDNÉ
UNIVERZITĚ V EKVÁDORU.

erasmus.fp.tul.cz/blog

V průběhu studia na naší
katedře se mimo jiné dozvíte...
1. CO JE CASTELLANO?
2. CO ZNAMENÁ NEJDELŠÍ ŠPANĚLSKÉ SLOVO
ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO?
3. CO JE NÁHUATL?
4. Z JAKÉHO JAZYKA POCHÁZÍ ŠPANĚLSKÉ SLOVO ALMADÍA (ČLUN)?
5. CO ZNAMENÁ ŠPANĚLSKÝ VÝRAZ ESTAR COMO UNA CABRA?
1.
2.
3.
4.
5.

ŘEŠENÍ:
DOSLOVA KASTILŠTINA, JINÝ NÁZEV PRO ŠPANĚLŠTINU ODKAZUJÍCÍ K JEJÍMU PŮVODU.
SVAL ZDVIHAČ HLAVY.
JEDEN Z PŮVODNÍCH JAZYKŮ AMERIKY, JÍMŽ SE DODNES MLUVÍ V ČÁSTI MEXIKA.
Z ARABŠTINY.
DOSLOVA BÝT JAKO KOZA, BÝT BLÁZNIVÝ.

S dotazy ohledně studia se můžete obracet na:

jaroslava.maresova@tul.cz
Sledovat nás můžete na FB: https://www.facebook.com/krotul

