Kritéria pro uznávání předmětů absolvovaných v rámci
programu ERASMUS na katedře germanistiky FF UJEP
(platnost od 20. 2. 2012)
1. Před odjezdem je všem doporučeno, aby nevyužívali pouze nabídky DaF, nýbrž
navštěvovali také kurzy nabízené katedrou/institutem germanistiky.
Uznávány jsou nicméně jak kurzy nabízené katedrou/institutem germanistiky,
tak kurzy absolvované na DaF. Ve zvláštním režimu se uznává též sport a cizí
jazyk (nezapisuje koordinátor katedry, nýbrž proděkan).
2. Je-li navštěvován kurz z nabídky DaF, musí jeho úroveň odpovídat ročníku
vyjíždějícího studenta, přičemž nejnižší úroveň, kterou lze uznat, je B2.
3. Při uznávání předmětů je přihlíženo k rozsahu práce splněné v rámci daného
kurzu:
a. Jako povinný předmět či PVK lze uznat takový kurz, v jehož rámci
student v zahraničí vypracoval referát a/nebo úspěšně napsal test a/nebo
vypracoval esej/seminární práci/protokol a/nebo úspěšně absolvoval ústní
zkoušku/kolokvium.
b. Pokud se student kurzu pouze účastní (nepíše test/referát atd., neprokáže
jiné aktivní zapojení) a účast prokáže tzv. Teilnahmescheinem, je mu kurz
uznán jako Blok. seminář (VK).
c. Kurz absolvovaný v zahraničí může být uznán jako povinný předmět,
pokud se probíraná témata alespoň zčásti shodují s náplní povinného
předmětu KGER FF. Možnost uznání studenti konzultují s koordinátorem
KGER FF e-mailem na začátku svého pobytu (zasílají anotaci a sylabus).
Shodují-li se témata jen zčásti, konzultuje koordinátor možnost uznání
s příslušným vyučujícím KGER FF. U povinných předmětů lze uznat
zápočet, zkoušku vždy po konzultaci s příslušným vyučujícím. Pokud
student míru shody probíraných témat neřeší během pobytu, řeší se tato
až po jeho návratu – v případě, že kurz nelze uznat jako povinný, je uznán
jako PVK.
4. Před výjezdem je všem doporučeno v prvních 2 týdnech výuky navštěvovat co
nejvíce kurzů, aby se každý mohl rozhodnout, kterých kurzů se následně bude
aktivně účastnit (a uzavře je absolvováním testu/vypracováním referátu apod.),
kterých se bude účastnit bez plnění dalších povinností (tj. získá
Teilnahmeschein) a kterých se nebude účastnit vůbec. (Všichni jsou
upozorněni, že z názvu kurzu, anotace ani jména vyučujícího nelze vždy usoudit,
do jaké míry bude kurz zajímavý a přínosný.) Všem je doporučeno navštěvovat i
kurzy, které nechtějí/nemohou uzavřít testem/referátem apod., které je však
zajímají (i z těchto kurzů mohou získat kredity – viz bod 3b).

