SKANDINAVISTIKA – LS 2013
Magisterské studium – skandinavistika
Povinné předměty – pro všechny studenty nmgr. Skandinavistika (dvouobor i jednoobor):
Dle hlavního studovaného jazyka:
ASK500002	Stylistika – dánština			MPM		po 12.30–14.05		322
									st 14.10–15.45		319
nebo
ASK500037	Stylistika – norština			THS		po 10.50–12.25		319
									st 10.50–12.25		322
nebo
ASK500040	Stylistika – švédština			SH		út 12.30–14.05		322
									čt 12.30–14.05		322
Ostatní povinné předměty
ASK500009	Norština II – další skandinávský jazyk	THS		po 9.10–10.45		319
ASK500010	Švédština II – další skandinávský jazyk II	SH		pá 9.10–10.45		322
ASK500014	Translatologie				J. Rakšányiová út 10.50–14.05		322
							nepravidelná výuka po dohodě s vyučující
(Pozn.: První hodina (čtyřhodinovka) se koná v úterý 26. února. Studentům translatologie může být předmět uznán bez nároku na kredity.)
ASK500017	Moderní skandinávské literatury I	MH, HB	út 9.10–10.45		322
ALINUVOD2	Rozšířený seminář k úvodu do lingvistiky	T. Sherman	po 14.10–15.45		O118								palác Oettingen, Josefská 6, Praha 1 - Malá Strana
ASK500031	Překladatelský seminář – norština nmgr.	J. Vrbová	st 9.10–10.45		322
(Pozn.: Tento předmět je povinný pro studenty mající jako hlavní studovaný jazyk norštinu, ti jej mohou plnit opakovaně, čili absolvovat jej několikrát. Pokud jej budou absolvovat podruhé atd., získávají za něj kredity v rámci volitelných předmětů. Studenti mající jako hlavní jazyk dánštinu nebo švédštinu mohou tento předmět absolvovat rovněž, kredity jim budou započítány jako volitelný předmět.)
ASK500015	Překladatelský seminář – švédština nmgr. DH		čt 10.50–12.25		322
(Pozn.: Tento předmět je povinný pro studenty mající jako hlavní studovaný jazyk švédštinu, ti jej mohou plnit opakovaně, čili absolvovat jej několikrát. Pokud jej budou absolvovat podruhé atd., získávají za něj kredity v rámci volitelných předmětů. Studenti mající jako hlavní jazyk dánštinu nebo norštinu mohou tento předmět absolvovat rovněž, kredity jim budou započítány jako volitelný předmět.)


Povinně volitelné předměty – literatura
ASK500022	Dílo H. Ch. Andersena			HB		st 12.30–14.05		322
(Pozn.: V tomto kurzu se předpokládá znalost skandinávského jazyka)
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.

Povinně volitelné předměty – jazyk
ASK500043/ASK500046		Staroseverština IV	JS		po 14.10–15.45		409
(Pozn.: Tento předmět lze zakončit zkouškou nebo zápočtem, dbejte tedy na to, abyste se zapsali pod správným kódem – kódy se liší právě formou atestace.)
ALF400068	Principy vývoje jazyka			V. Elšík	pá 10.50–13.05		C424

Povinně volitelné předměty – sociokultura
ASK500023	Sociokulturní historie a současnost Švédska A	SH	čt 8.20–9.55		322
				(případně po dohodě s lektorkou	pá 10.50–12.25		322)

Volitelné předměty
??		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.

