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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UK FSV V AKADEMICKÉM
ROCE
2006/2007

Garant U3V: PhDr. Josef Maršík, CSc. tel : 224 491 549

Podávání přihlášek: Jana Bohuslavová tel : 222 112 254

UK Fakulta sociálních věd, U3V Smetanovo nábř. 6, 116 01 Praha 1

Výše úhrady za studium: dvousemestrální kurz : 450,- Kč

jednosemestrální kurz: 300,- Kč

maturita se nevyžaduje, max. 10 - 50 studujících (podle typu kurzu)

Institut komunikačních studií a žurnalistiky:
Název kurzu: Zachycení různých období našich dějin v české hrané

filmové a televizní produkci

Garant kurzu: PhDr. Petr Bednařík, PhD.

Délka studia: 2 semestry

Obsahové zaměření: Cílem kurzu bude ukázat, jak tvůrci zobrazovali určitá
historická období v hrané tvorbě. Mělo by jít o propojení
poznatků z oblasti dějin filmu, televize a české literatury,
protože řada filmů k danému tématu vznikla jako adaptace
literárních předloh

Zahájení kurzu: 6. října 2006

Termín podávání přihlášek: do 30.6.2006

Způsob a kontrola studia: účast na přednáškách, závěrečný test

Počet účastníků: 40

Název kurzu: Historie rozhlasového vysílání

Garant kurzu: PhDr. Josef Maršík, CSc

Délka studia: 1 - 2 semestry

Obsahové zaměření: Kurz má seznámit posluchače s hlavními etapami vývoje
rozhlasu u nás od zahájení pravidelného vysílání 18.
května 1923 do současnosti

Zahájení kurzu: 13. října 2006

Termín podávání přihlášek: do 30.6.2006

Způsob a kontrola studia: účast na přednáškách, závěrečná práce

Počet účastníků: cca 20

Název kurzu: Počítačový kurz (budou probíhat 2 kurzy a oba jsou
obsazeny !!!)
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Garant kurzu: Petr Brehm

Délka studia: 1 semestr

Obsahové zaměření: Kurz nabízí posluchačům možnost naučit se pracovat s
textovým a tabulkovým editorem a Internetem. Dále naučí
účastníky jak se tvoří e-mailová adresa a pracovat s e-
mailem.

Zahájení kurzu: 6. října 2006

Termín podávání přihlášek: do 30.6.2006

Způsob a kontrola studia: účast na výuce, závěrečný test

Počet účastníků: max. 15

Institut mezinárodních studií:
Název kurzu: Ruská výtvarná avantgarda

Garant kurzu: PhDr. Anita Pelánová, PhD.

Délka kurzu: 1 semestr

Obsahové zaměření: Přehled vývoje ruského umění od pravoslavných ikon
přes generaci peredvižníků a secesní Mir iskusstva až po
slavnou kapitolu ruské revoluční avantgardy (1917-1924)

Zahájení kurzu: LS (únor 2007 )

Termín podávání přihlášek: do 30.12.2006

Způsob a kontrola studia: účast na přednáškách, závěrečná práce

Počet účastníků: 30-40

Dodatek: Institut komunikačních studií a žurnalistiky nabízí:
Filmový seminář :
Bude se konat vždy v úterý od 17.30 v budově UK, Celetná 20, Praha 1.
Zahájení: říjen 2006 (přesné datum sdělíme)

Počet účastníků: max. 25 !


