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1 Úvod
Vážení zájemci o studium v rámci celoživotního vzdělávání,
dovolujeme si Vám předložit nabídku programů celoživotního vzdělávání na Filozofické
fakultě Ostravské univerzity, které připravujeme pro akademický rok 2018/2019.
Aktuální informace o nabídce a detaily o jednotlivých programech naleznete na
internetových stránkách fakulty na adrese http://ff.osu.cz v sekci „Uchazeč“ pod
odkazem „Celoživotní vzdělávání“ (nebo přímo na adrese http://ff.osu.cz/celozivotnivzdelavani).
Filozofická fakulta je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podle zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících (na základě rozhodnutí MŠMT č. j. 19237/0525) a má většinu svých studií akreditovánu v oblasti DVPP (č. j. MSMT-298/2018-1-121). Na
základě této akreditace mohou ředitelé škol čerpat finanční prostředky vyčleněné na DVPP.
Konkrétní informace o akreditaci v oblasti DVPP je uvedena u jednotlivých programů.
Přihlášky se podávají elektronicky prostřednictvím internetových stránek
https://portal.osu.cz/eprihlaska. Každý program má uveden kromě své ceny také variabilní
symbol pro platbu (celkový přehled cen jednotlivých programů a jim přidělených variabilních
symbolů lze rovněž nalézt v závěru publikace v kapitole 7). Ceny jsou kalkulovány na celé
studium. Jednotlivé programy budou realizovány v případě naplnění jejich kapacity.
Úplatu provádějte na účet vedený u ČNB Ostrava, číslo účtu: 931761/0710; název účtu
adresáta: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, Ostrava 1, PSČ 701 03 s příslušným variabilním
symbolem a specifickým symbolem (které jsou jednotlivým uchazečům fakultou sděleny).
U každého programu CŽV je uveden minimální počet přihlášených nezbytný pro jeho
otevření. Program může být otevřen i při menším počtu zájemců, přičemž je cena
odpovídajícím způsobem navýšena.
Doufáme, že si z naší bohaté nabídky vzdělávacích programů vyberete a že případné
absolvování některého z nich se pro Vás stane významným přínosem ve Vašem osobním i
profesním životě.

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
děkan
Kontakt:
PhDr. Rostislav Černý
vedoucí studijního oddělení
Reální 5
701 03 Ostrava
tel. 597 091 808
E-mail: rostislav.cerny@osu.cz
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2 Rozšiřující studium
2.1 Rozšiřující studium o nový všeobecně vzdělávací předmět
2.1.1 Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy
Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující
studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol a učitelům
středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat
předmět anglický jazyk na střední škole.
Délka studia: 3 roky.
Organizace studia: celkem 420 hodin, 12 – 14 výukových týdnů v jednom semestru (výuka 1x
týdně v pátek od 12.30 hod.).
Garant:
Mgr. Renata Tomášková, Dr., katedra anglistiky a amerikanistiky
E-mail: renata.tomaskova@osu.cz
Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.
Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách.
Přijímací řízení: proběhne v červnu 2018 formou písemného testu.
Cena: 60.000,--Kč za celé studium (uchazeč může polovinu ceny zaplatit na začátku studia a
druhou polovinu na začátku 2. ročníku).
Minimální počet účastníků: 12
Variabilní symbol: 257358.
Kontakt:
Bc. Petra Valošková
sekretářka katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU
Tel: 597 091 891
E-mail: petra.valoskova@osu.cz
Přihlášky:
Termín podání přihlášek: od 15. března do 8. června 2018. Přihláška se podává elektronickou
formou (e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti
pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra anglistiky a amerikanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
Další informace na http://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=80.
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2.1.2 Rozšiřující studium anglického jazyka a didaktiky pro 2. stupeň ZŠ
Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující
studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol, kteří mají
zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat předmět anglický jazyk na
2. stupni základních škol.
Délka studia: 3 roky.
Organizace studia: celkem 420 hodin, 12 – 14 výukových týdnů v jednom semestru (výuka 1x
týdně v pátek od 12.30 hod.).
Garant:
Mgr. Renata Tomášková, Dr.
katedra anglistiky a amerikanistiky
E-mail: renata.tomaskova@osu.cz
Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.
Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách.
Přijímací řízení: proběhne v červnu 2018 formou písemného testu.
Cena: 60.000,--Kč za celé studium (uchazeč může polovinu ceny zaplatit na začátku studia a
druhou polovinu na začátku 2. ročníku).
Minimální počet účastníků: 12
Variabilní symbol: 257368.
Kontakt:
Bc. Petra Valošková
sekretářka katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU
Tel: 597 091 891
E-mail: petra.valoskova@osu.cz
Přihlášky:
Termín podání přihlášek: od 15. března do 8. června 2018. Přihláška se podává elektronickou
formou (e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti
pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra anglistiky a amerikanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
Další informace na http://ff.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/?idkurz=81.
5

2.1.3 Rozšiřující studium francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující
studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol a učitelům
středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat
předmět francouzský jazyk na střední škole.
Délka studia: 3 roky.
Organizace studia: celkem 420 hodin, 120 hodin ročně (výuka 1x týdně v pátek od
13.00 hod.) + 30 hodin intenzivního letního kurzu na závěr akademického roku v 1. a 2.
ročníku.
Garant:
Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D.
odborná asistentka katedry romanistiky
E-mail: mariana.kunesova@osu.cz
Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.
Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách.
Přijímací řízení: bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia.
Cena: 20.000,--Kč za 1. ročník (cena za 2. a 3. ročník bude aktualizována podle aktuálního
počtu účastníků a skutečných nákladů vždy před začátkem daného akademického roku).
Minimální počet účastníků: 10
Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek.
Kontakt:
Dagmar Julínková
sekretářka katedry romanistiky FF OU
Tel.: 553 46 1911
E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2016. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti
pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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2.1.4 Rozšiřující studium španělského jazyka a literatury pro střední školy
Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující
studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Cílová skupina: Studium je určeno především učitelům 2. stupně základních škol a učitelům
středních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat
předmět španělský jazyk na střední škole.
Délka studia: 3 roky.
Organizace studia: celkem 420 hodin, 120 hodin ročně (výuka 1x týdně v pátek od
13.00 hod.) + 30 hodin intenzivního letního kurzu na závěr akademického roku v 1. a 2.
ročníku.
Garant:
Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
oddělení španělštiny katedry romanistiky
E-mail: jana.vesela@osu.cz
Výstup: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.
Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách.
Přijímací řízení: bude realizováno v případě většího zájmu, než je kapacita studia.
Cena: 60.000,--Kč za celé studium (uchazeč může polovinu ceny zaplatit na začátku studia a
druhou polovinu na začátku 2. ročníku).
Minimální počet účastníků: 10
Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek.
Kontakt:
Dagmar Julínková
sekretářka katedry romanistiky FF OU
Tel.: 553 46 1911
E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 19. srpna 2018. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti
pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
7

2.2 Studium k rozšíření odborné kvalifikace: učitelství oboru pro SŠ
2.2.1 Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ
Studium bylo akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod č. j. MSMT-37738/2014-1-991. Rozšiřující
studium je realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, a podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Cílová skupina: Studium je určeno učitelům aprobovaným pro výuku předmětu dějepis na
2. stupni základních škol, kteří mají zájem rozšířit si odbornou kvalifikaci o způsobilost
vyučovat předmět dějepis na střední škole.
Délka studia: 2 roky.
Garant:
prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
katedra historie
E-mail: pavel.kladiwa@osu.cz
Ukončení studia: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce.
Výstupní doklad: osvědčení dle školského zákona a zákona o vysokých školách.
Předběžná cena: 18.000,--Kč za celé studium
Minimální počet účastníků: 15
Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek.
Kontakt:
Mgr. Vendula Reichová
sekretářka katedry historie FF OU
Tel: 597 091 966
E-mail: vendula.reichova@osu.cz
Přihlášky
Uzávěrka přihlášek: 19. srpna 2018. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu
a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti
pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra historie
Reální 5
70103 Ostrava
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3 Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných
studijních programů
3.1 Psychologie
Cílová skupina: zájemci o vysokoškolské studium psychologie, kteří mají maturitní zkoušku
Délka studia: 1 rok.
Forma studia: prezenční.
Garant:
doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D., katedra psychologie.
Anotace
Program celoživotního vzdělávání je realizován v rámci akreditovaného studijního programu
B7701 Psychologie, studijní obor Psychologie (jednooborové). Absolventům celoživotního
vzdělávání – pokud se po úspěšném průběhu přijímacího řízení stanou studenty řádného
studijního programu – uzná fakulta předměty/kredity absolvované v programu celoživotního
vzdělávání (pak doba studia v řádném studijním programu může být zkrácena a studium bude
ukončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář“ /Bc./).
Přijímací řízení do programu CŽV: bude realizováno jen v případě většího zájmu, než je
kapacita studia (20 posluchačů), buď započtením bodů z přijímacího řízení do bakalářského
studijního programu pro AR 2018/19, nebo vykonáním přijímací zkoušky.
Ukončení studia: absolvování předepsaných předmětů podle smlouvy o studiu.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV.
Cena: 30.000,--Kč za celé studium (uchazeč může polovinu ceny zaplatit na začátku zimního
semestru a druhou polovinu na začátku letního semestru).
Minimální počet účastníků: 10
Variabilní symbol: 257378.
Kontakt:
Libuše Staníčková
sekretářka katedry psychologie FF OU
Tel: 597 091 951
E-mail: libuse.stanickova@osu.cz
Přihlášky
Uzávěrka přihlášek: 19. srpna 2018. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení, a
vše zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra psychologie
Reální 5
70103 Ostrava
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Informace o otevření studia (příp. neotevření z kapacitních důvodů nebo o přijímacích
zkouškách v případě zájmu většího počtu uchazečů) budou zájemcům sděleny na přelomu
měsíce srpna/září 2018. Současně uchazeči obdrží všechny potřebné doklady pro zahájení
studia.
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4 Moduly
4.1 Portugalština: jazyk, reálie, kultura 1
Cíl modulu:
Cílem programu je získání solidního jazykového potenciálu v portugalském jazyce (úroveň
A2), mimo jiné na základě konverzace s rodilým mluvčím. Účastníci se rovněž seznámí s
reáliemi, historií, tradicemi, kulturou (gastronomie, hudba, film, výtvarné umění a
architektura) a literaturou Portugalska a dalších portugalsky mluvících zemí (Jižní Amerika,
Afrika, Asie). Studenti se budou moci zúčastnit exkurze do Portugalska, která se v případě
dostatečného zájmu bude realizovat na jaře 2019.
Předpoklady:
Program je přístupný zájemcům bez jazykových znalostí portugalštiny.
Délka studia: 1 rok (dva semestry).
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV.
Seznam předmětů modulu:
Portugalština, praktický jazyk 1 (A1) Portugalština, konverzační cvičení 1 (A1); Reálie,
dějiny a kultura Portugalska; Portugalština, praktický jazyk (A2); Portugalština, konverzační
cvičení 2 (A2); Reálie, dějiny a kultura Brazílie, lusofonní Afriky a Asie; Ukončení modulu.
Výuka:
Od počátku zimního semestru 2018 jeden den v týdnu (bude upřesněno) od 14 do 19 hod.
Cena (minimální počet zájemců pro otevření programu): 6.000,--Kč (10 včetně studentů OU).
Variabilní symbol: 257388.
Garant:
Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D., katedra romanistiky FF OU
Vyučující:
Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D.; lektor rodilý mluvčí; externista
Kontakt:
Dagmar Julínková
sekretářka katedry romanistiky FF OU
Tel.: 597 091 911
E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 19. srpna 2018. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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4.2 Portugalština: jazyk, reálie, kultura 2
Cíl modulu:
Cílem programu je prohloubení jazykového potenciálu v portugalském jazyce (získání úrovně
B1), mimo jiné na základě konverzace s rodilým mluvčím. V předmětu zaměřeném na
konverzaci se účastníci rovněž hlouběji seznámí s reáliemi, historií, tradicemi a kulturou
Portugalska a dalších portugalsky mluvících zemí. Studenti se budou moci zúčastnit exkurze
do Portugalska, která se v případě dostatečného zájmu bude realizovat na jaře 2019.
Předpoklady:
Program je přístupný zájemcům se znalostmi portugalštiny na úrovni A2.
Délka studia: 1 rok (dva semestry).
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování programu CŽV.
Seznam předmětů modulu:
Portugalština, praktický jazyk 3 (A2) Portugalština, konverzační cvičení 3 (A2);
Portugalština, praktický jazyk 4 (B1); Portugalština, konverzační cvičení 4 (B1); Ukončení
modulu.
Výuka:
Od počátku zimního semestru 2018 jeden den v týdnu (bude upřesněno) od 14 do 19 hod.
Cena (minimální počet zájemců pro otevření programu): 6.000,--Kč (10 včetně studentů OU).
Variabilní symbol: 257398.
Garant:
Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D., katedra romanistiky FF OU
Vyučující:
Mgr. Mariana Kunešová, Ph.D.; lektor – rodilý mluvčí; externista
Kontakt:
Dagmar Julínková
sekretářka katedry romanistiky FF OU
Tel.: 597 091 911
E-mail: dagmar.julinkova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 19. srpna 2018. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra romanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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4.3 Czechs in the Central European Cultural Context
Annotation:
The module is meant primarily for international students. It will acquaint them with issues and
processes related to the history and present of the Czech lands. The participants will acquire
knowledge from the field of Czech history as well as art history, which will be framed in the
broader context of the development of Central Europe. Similarly, the participants will be
introduced to the major figures and movements in Czech literature and philosophy. The
module includes sociologically-oriented subjects, which map the transformation of Czech
society and the current issues that are subject to public debate. The module also contains a
course in the Czech language for beginners.
Requirements:
To be eligible to enter the program, candidates must have at least B1 level of English.
Length of study:
10 weeks of tuition (2 hours for each course every week) + 1 week for final tests
Final certificate: A certificate regarding the completion of the lifelong learning module.
A list of courses:
History of the Czech lands in the context of Central Europe: From the Middle Ages to the
20th Century, Czech Art and Architecture: From Gothic to Modernism / Introduction to
Czech and Central European Culture, Czech Philosophical Thought, Selected Chapters from
Czech Literature in the Context of European Literature (Seifert, Holub, Hrabal, Kundera,
etc.), Changes in Czech Society – a Sociological Perspective, Sociology of Migration (with a
focus on Central Europe), Current Issues in the Czech Republic and Central Europe,
Introduction to the Czech Language (for beginners).
Price (minimum number of students for the course): 27,000CZK (8 students).
Guarantor: doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., Dept. of English and American Studies
Contact:
Stanislava Majcherová
Secretary of the Dept. of English and American Studies
Tel: 597 091 891
E-mail: stanislava.majcherova@osu.cz
Applications:
The deadline is 19 August 2018. The application is submitted by email (e-application) on the
following address https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Please print the short version of the application, add your signature and send it to the
following address:
Filozofická fakulta OU
katedra anglistiky a amerikanistiky
Reální 5
70103 Ostrava

13

5 Krátkodobé programy
5.1 Čeština pro cizince I – individuální výuka
Celková hodinová dotace kurzu: 30 vyučovacích hodin.
Počet hodin týdně: podle dohody.
Datum zahájení kurzu: podle dohody.
Garant programu: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., vedoucí katedry českého jazyka FF OU
Anotace:
Program je realizován jako individuální studium pro jednoho zájemce nebo pro malou
skupinu při celkové hodinové dotaci 30 vyučovacích hodin.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu.
Předpokládaná cena: 29.000,--Kč/1 osoba.
Variabilní symbol: 257408.
Kontakt:
Bc. Lenka Krahulcová
sekretářka katedry českého jazyka FF OU
tel: 597 091 861
e-mail: lenka.krahulcova@osu.cz
Přihlášky: Uzávěrka přihlášek: průběžně. Přihláška se podává elektronickou formou
(e-přihláška) na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Vytištěnou a podepsanou přihlášku zasílejte na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava
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5.2 Čeština pro cizince II – skupinová výuka
Celková hodinová dotace kurzu: 26 vyučovacích hodin v dvouhodinových blocích.
Počet hodin týdně: 2 hodiny (1 vyučovací hodina = 45 minut).
Datum zahájení kurzu: druhá polovina září (pro zimní semestr září – prosinec) nebo druhá
polovina února (pro letní semestr únor – květen).
Garant programu: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., vedoucí katedry českého jazyka FF OU
Anotace:
Účastníci programu jsou zařazeni dle své znalostní úrovně českého jazyka do studijní skupiny
se zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu Erasmus. Kurz je přizpůsobován
požadavkům účastníků. Výuka v základních úrovních (KCJ/CECI1), (KCJ/CECI2) je
zaměřena na zvládnutí praktické každodenní komunikace a porozumění jednoduchým textům.
V kurzu pro pokročilé studenty (KCJ/CECIT) se výuka soustředí na porozumění náročnějším
textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby. Celková hodinová dotace 26
vyučovacích hodin ve dvouhodinových blocích.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu/předmětu.
Předpokládaná cena: 2.400,--Kč/semestr.
Variabilní symbol: 257418.
Kontakt:
Bc. Lenka Krahulcová
sekretářka katedry českého jazyka FF OU
tel: 597 091 861
e-mail: lenka.krahulcova@osu.cz
Přihlášky: Uzávěrka přihlášek: 19. srpna 2018 pro zimní semestr, 31. ledna 2019 pro letní
semestr. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška) na internetové adrese
https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Vytištěnou a podepsanou přihlášku zasílejte na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava
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5.3 Prohloubení odborných, didaktických a jazykových kompetencí pro
učitele německého jazyka I
Cílová skupina:
Délka programu:
Garant:

učitelé německého jazyka.
8 hodin (cyklus 4 seminářů)
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., katedra germanistiky FF OU.

Anotace:
Cílem tohoto studijního programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů německého
jazyka. Tento program spadá do oblasti průběžného vzdělávání. Účastníci vzdělávacího
programu si rozšíří již nabyté odborné znalosti, zvýší svou jazykovou kompetenci a seznámí
se s novými poznatky a aktuálními trendy v didaktice němčiny se zaměřením na vývojové
tendence německého jazyka, nejnovější metody kreativní práce s texty a jejich využití ve
výuce němčiny. Vzdělávací program si rovněž klade za cíl seznámit účastníky se specifiky
mluveného jazyka a jejich implementace do výuky němčiny, dalším cílem je rovněž
nabídnout posluchačům vhled do aktuálních možností využití tzv. nových médií ve výuce NJ.
Plán studia:
Mluvená němčina, Kreativní práce s literárními texty ve výuce NJ, Nová média ve výuce NJ,
Vývojové tendence v současné němčině.
Cena: 12 účastníků 2 800,--Kč
10 účastníků 3 300,--Kč
8 účastníků
4 200,--Kč
6 účastníků
5 500,--Kč
Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek.
Kontakt:
Bc. Petra Valošková
katedra germanistiky
Tel: 553 46 1931
E-mail: patra.valoskova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 19. srpna 2018. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra germanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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5.4 Jak urychlit psaní v němčině?
Cílová skupina:
Délka programu:
Garant:

studenti katedry germanistiky a všichni, kdo chtějí zlepšit svou
schopnost zpracovávat texty pomocí PC.
bloková výuka, 5 x 3 vyučovací jednotky = 15 h výuky
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr., katedra germanistiky FF OU.

Anotace:
Program si klade za cíl zprostředkovat účastníkům dovednost ovládat klávesnici s nastavením
na německý jazyk deseti prsty tak, aby mohli na PC snadněji a rychleji tvořit své seminární a
závěrečné práce. Od cvičení psaní jednotlivými prsty se bude postupovat k vytváření krátkých
textů (diktováním), přičemž bude při psaní zapojeno všech deset prstů. Cvičení budou
probíhat v programu, který je k dispozici online a poskytuje zpětnou vazbu k množství úhozů
za minutu a správnosti napsaného textu.
Plán studia:
17.09.2018‒21.09.2018 od 09:00 do 11:15, případně bloková výuka během semestru po
dohodě s účastníky kurzu.
Cena: 10 osob: 1.800,--Kč
15 osob: 1.200,--Kč
Variabilní symbol: bude zveřejněn v případě dostatečného počtu přihlášek.
Kontakt:
Bc. Petra Valošková
katedra germanistiky
Tel: 553 46 1931
E-mail: patra.valoskova@osu.cz
Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek: 19. srpna 2018. Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška)
na internetové adrese https://portal.osu.cz/eprihlaska.
Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra germanistiky
Reální 5
70103 Ostrava
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5.5 Studium vybraného předmětu
Termín konání kurzu:

září 2018 – leden 2019 (zimní semestr),
únor – červen 2019 (letní semestr).
Předpokládaný den v týdnu, doba konání (od – do): dle primární výuky.
Forma výuky: prezenční.
Celková hodinová dotace: 26 (za semestr).
Anotace
FF OU nabízí svým studentům studium několika tisíc studijních předmětů. I mezi zájemci
z řad široké veřejnosti se často objevuje zájem o studium vybraných předmětů (např. jazyků).
FF OU vychází těmto zájemcům vstříc a nabízí v rámci rozvrhových akcí studentů řádného
studia možnost studovat vybraný předmět. Studium je možné pouze v případě, že nejsou
naplněny kapacity studentů řádného studia.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování kurzu.
Předpokládaná cena: 2.400,--Kč za jeden předmět na jeden semestr.
Variabilní symbol: 257428.
Kontakt:
Hana Greplová
referentka studijního oddělení FF OU
tel: 597 091 811
e-mail: hana.greplova@osu.cz
Uzávěrka přihlášek: 19. srpna 2018 (pro zimní semestr), 31. ledna 2019 (pro letní semestr)
Přihlášky zasílejte na adresu:
Filozofická fakulta OU
děkanát
Reální 5
70103 Ostrava
Odkaz na nabídku studia cizích jazyků:
http://ff.osu.cz/14139/vyuka-cizich-jazyku-na-ff-ou/.
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6 Studium pro seniory
6.1 Univerzita třetího věku
Název studijních oborů:
I. téma Evropské královské rody III
II. téma Milovníci umění – sběratelé – mecenáši
III. téma Společnost v českých zemích v proměnách času
IV. téma Vybrané kapitoly z dějin a kultury španělsky a francouzsky mluvících zemí
Cíle a záměry studia: Posláním Univerzity třetího věku (U3V) je vytvořit prostor pro
sebevzdělávání lidí v neproduktivním, tzv. důchodovém věku, kteří neztrácejí zájem o nové
poznatky a vědomosti ve vědě a umění. U3V je vzdělávací alternativou netradičního typu
určenou pro ty, kdo dále a dobrovolně chtějí rozvíjet svou osobnost, jsou otevřeni novým
informacím, moderním, třeba odlišným názorům a projevům, nutí se dále přemýšlet a
zaujímat k problémům a společenským jevům osobní stanoviska.
Délka studia: 2 roky.
Organizace studia: jednou za 14 dnů vždy v pondělí (téma II), v úterý (téma I) nebo ve středu
(téma III a IV) od 14:00 hod. (celkově 24 hod. za semestr, tj. 6 setkání po 4 hod.).
Organizační garant:
Ing. Petr Brzezny
studijní oddělení FF OU
Výstupní doklad: osvědčení o absolvování.
Cena: 800,--Kč za akademický rok.
Variabilní symbol: 257438 (pro téma I),
257448 (pro téma II),
257458 (pro téma III).
257468 (pro téma IV).
Kontakt – dodatečné přihlášky:
Ing. Petr Brzezny
studijní oddělení FF OU
Tel: 597 091 813
E-mail: petr.brzezny@osu.cz
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7 Přípravné kurzy k přijímacímu řízení do bakalářských
studijních programů
Kurzy jsou primárně určeny uchazečům o studium na FF OU. Další informace o kurzech
budou zveřejněny v prvním čtvrtletí roku daného kalendářního roku na http://ff.osu.cz.

7.1 Přípravný kurz k přijímací zkoušce z historie (1denní)
Cena: 800,--Kč za kurz.
minimální počet účastníků: 30

Kontakt:
Mgr. Vendula Reichová
sekretářka katedry historie FF OU
Tel: 597 091 966
E-mail: vendula.reichova@osu.cz
Podmínky pro platby budou zveřejněny v prvním čtvrtletí daného kalendářního roku.
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8 Přehled programů celoživotního vzdělávání na FF OU
Název programu celoživotního vzdělávání

Variabilní
symbol

Programy CŽV – rozšiřující studium
Rozš. studium anglického jazyka a lit. pro SŠ
257358
Rozš. studium angl. jazyka a didaktiky pro 2. st. ZŠ
257368
Rozš. studium francouzského jazyka a lit. pro SŠ
–
Rozš. studium španělského jazyka a lit. pro SŠ
–
Rozšiřující studium historie ze ZŠ na SŠ
–

Předp. cena
v Kč
60.000,--1
60.000,--1
60.000,--1
60.000,--1
18.000,--1

Programy CŽV v rámci akreditovaných studijních programů
Psychologie
257378
30.000,--2
Moduly
Portugalština: jazyk, reálie, kultura 1
Portugalština: jazyk, reálie, kultura 2
Czechs in the Central European Cultural Context

257388
257398
–

Programy CŽV – krátkodobé programy
Čeština pro cizince I– individuální kurz
257408
Čeština pro cizince II – skupinová výuka
257418
Prohloubení odborných, didaktických a jazykových
–
kompetencí pro učitele německého jazyka I
Jak urychlit psaní v němčině?
–
Studium vybraného předmětu
257428
Program CŽV – studium pro seniory
Univerzita třetího věku – téma I
257438
Univerzita třetího věku – téma II
257448
Univerzita třetího věku – téma III
257458
Univerzita třetího věku – téma IV
257468

6.000,--2
6.000,--2
27.000,--2
29.000,--2
2.000,--2
viz program
viz program
2.000,--2
800,--3
800,--3
800,--3
800,--3

Pozn.:
1. Cena za celé studium, platbu je možno rozdělit na dvě splátky, přičemž účastník je povinen uhradit
celou částku nejpozději na začátku 3. semestru.
2. Cena za celé studium.
3. Cena za jeden akademický rok.
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