INTERKULTURNÍ GERMANISTIKA
(tříleté bakalářské studium)

Komu je studium určeno?
Studium je určeno každému, kdo se zajímá nejen o německý jazyk, ale i o interkulturní vztahy s
naším německým a rakouským sousedem v oblasti dějin, literatury a kultury. Důraz je během
studia kladen kromě odborných předmětů také na rozvoj jazykové a především interkulturní
kompetence.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Přihlásit se mohou všichni zájemci se znalostí německého jazyka na úrovni B1 (viz úroveň
maturitní zkoušky). Výuka probíhá v německém jazyce.

Jaké získáte znalosti a kompetence?
 V oblasti komunikativní kompetence schopnost vyjadřovat ústně i písemně německy
na odpovídající stylistické úrovni vlastní myšlenky a názory, přednášet referáty,
formulovat sdělení a další jazykové projevy, vést diskuse a jednání ve své profesní
sféře,
 v oblasti interkulturní kompetence schopnost orientovat se v historických,
geografických, kulturních a společenských reáliích zemí německé jazykové oblasti
s důrazem na problematiku česko-německých vztahů a komunikovat v němčině se
zahraničními partnery podle aktuální potřeby svého zaměstnavatele (zejména
v sousedských saských, bavorských a rakouských regionech),
 v oblasti literárněvědné kompetence znalosti dějin a vývoje literatury německé
jazykové oblasti od jejího počátku do současnosti a německy psané literatury z Čech,
 v oblasti lingvistické teorie znalosti o systému a spisovných normách současného
německého jazyka a orientaci v širších obecně jazykovědných souvislostech.

Jaké máte po studiu možnosti a uplatnění na trhu práce?
Absolvent tohoto bakalářského studijního oboru může najít kvalifikované uplatnění v profesních
oblastech spojených s německým jazykem a kulturou německé jazykové oblasti, jako jsou např.:
 hospodářská sféra (zejména v podnicích s česko-německou a česko-rakouskou agendou)
 příhraniční a zahraniční instituce s česko-německým popř. česko-rakouským
interkulturním rozměrem
 oblast státní správy
 neziskové a kulturní organizace
 mediální sféra
 soukromý sektor
Další studium: V případě zájmu si může absolvent své znalosti a dovednosti, které získal během
bakalářského studia, prohloubit v taktéž unikátním dvouletém navazujícím magisterském studiu
„Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu“, popř. si zvolit jeden
z navazujících magisterských učitelských studijních oborů pro základní nebo střední školy,
akreditovaný na katedře germanistiky FF UJEP.

Proč studovat tento obor právě v Ústí nad Labem?
TENTO OBOR NELZE STUDOVAT NIKDE JINDE V REPUBLICE!

1. Studijní plán se skládá z jazykovědných a literárněvědných kurzů reflektujících českoněmecký, popř. česko-rakouský interkulturní aspekt. Vedle filologických kurzů jsou
v nabídce i kurzy z oblasti historie, dějin evropské kultury, česko-německých vztahů ve
výtvarném umění, hudbě a literatuře. Jeho nedílnou součástí jsou kurzy zaměřené na
rozvoj komunikativní a interkulturní kompetence a vedené rodilými mluvčími.
2. Kromě toho je nabídka průběžně obohacována o blokové kurzy hostujících docentů ze
zahraničních univerzit z Německa, Rakouska, Švýcarska a dalších evropských zemí
(Bulharska, Estonska, Francie, Itálie, Chorvatska, Litvy, Maďarska, Portugalska, Polska,
Rumunska, Slovinska, Španělska aj.), zahraniční exkurze a kulturní akce všeho druhu.
3. Naše katedra disponuje specializovanou
moderní katedrální knihovnou a
multimediální
studovnou,
která
studujícím nabízí kromě obsáhlého
knižního fondu možnost sledovat DVD,
videozáznamy,
audiozáznamy
a
v neposlední řadě také německojazyčné
programy volně přístupné na satelitu.
4. Ústí nad Labem se nachází v českoněmeckém příhraničí, zároveň však i
v centru severočeského regionu, který je
specifický svou staletou tradicí soužití německého a českého obyvatelstva. Od počátku
třetího tisíciletí se toto město stává jakýmsi „hlavním městem česko-německých vztahů“,
protože zde sídlí Euroregion Elbe/Labe, Ústav slovansko-germánských studií a
Collegium Bohemicum, připravující expozici nového Muzea dějin a kultury Němců
v českých zemích.

5. Poloha: Ústí nad Labem je vzdáleno pouhých 60 km od saské metropole Drážďany s
vysokou koncentrací kulturních, vzdělávacích a vědeckých institucí.

