SKANDINAVISTIKA – LS 2013
Bakalářské obory – Dánská, norská, švédská studia
ročník dánština
ADK200005	Úvod do studia literatury II		MH		st 12.30 – 14.05	319
ADK200006	Dánské reálie				HB		st 9.10 – 9.55		319
ADK200007	Gramatická cvičení			HB		st 10.00 – 10.45	319
ADK200008	Fonetická cvičení II			MPM	½ 	út 14.10 – 14.55	322
								½ 	út 15.00 – 15.45	322
ADK210009	Jazyková cvičení dánštiny II		MPM		út 12.30 – 14.05	319
									čt 15.50 – 17.25	319

	ročník norština	

ANO200013	Dějiny skandinávských literatur II	MH		út 14.10 – 15.45	319
ANO200014	Morfologie norštiny			PŠ		st 10.50 – 12.25	319
ANO200016	Jazyková cvičení norštiny IV		PD	½ 	po 9.10 – 10.45		322
								½	po 10.50 – 12.25	322
							PŠ	½	st 14.10 – 15.45	322
								½	st 15.50 – 17.25	322
ANO200017	Norská literatura I		             MH		po 17.30 – 19.05            319	

	ročník švédština

ASV200013	Dějiny skandinávských literatur II	MH		út 14.10 – 15.45	319
ASV200014	Morfologie švédštiny 			DH		čt 14.10 – 15.45	322
ASV200016	Jazyková cvičení švédštiny IV		SH		út 15.50 – 17.25	322
									čt 10.50 – 12.25	319


	ročník dánština

ADK200018	Syntax dánštiny				R. Slouková	út 8.20 – 9.05		322
ADK200020	Dánská literatura II			HB		čt 12.30 – 14.05	319
ADK200021	Lexikologie dánštiny			HB		čt 10.00 – 10.45	322
ADK210022	Jazyková cvičení dánštiny VI		MPM		po 14.10 – 15.45	322
									čt 14.10 – 15.45	319

Volitelné předměty
ASK500022	Dílo H. Ch. Andersena			HB		st 12.30 – 14.05	322
ASK500029 / ASK500045	Staroseverští bohové a hrdinové v novověkém literárním a filmovém zpracování  II						JS		pá 10.50 – 14.20 	319
 (Pozn.: Tento předmět lze zakončit zkouškou nebo zápočtem, dbejte tedy na to, abyste se zapsali pod správným kódem – kódy se liší právě formou atestace.)
Seminář bude blokový, konat se bude vždy v pátek od 10.50 do 14.20 v místnosti 319. Úvodní schůzka, na níž bude představen program semináře a budou rozděleny referáty, proběhne v pátek 22.2.  v 10.50. Účast na ní je vysoce žádoucí. Předběžná data konání jsou: 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5.
ASK500026 	Staroseverská literatura II		JS 		po 15.50 – 17.25	322
ASK500044 / ASK500047	Staroseverská četba II	JS 		pá 10.50 – 14.20 	319
(Pozn.: Tento předmět lze zakončit zkouškou nebo zápočtem, dbejte tedy na to, abyste se zapsali pod správným kódem – kódy se liší právě formou atestace.)
Seminář bude blokový, konat se bude vždy v pátek od 10.50 do 14.20 v místnosti 319. Předběžná data konání jsou: 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5. , 17.5.
ASK500048	Překladový seminář – švédština – pro studenty 2. ročníku	
							DH		čt 15.50 – 17.25	322
??		Vize, sny a proroctví ve staroseverské literatuře		JS	blokově		??
Seminář bude blokový, konat se bude ve dnech 22.–23. 5. Jednacím jazykem semináře bude angličtina.)
ASV400512	Švédština pro začátečníky II		SH		út 10.50–11.40		322
Výuka bude nepravidelná, první hodina se uskuteční 19. února, dále po dohodě s lektorkou.

