Voliteľné predmety

XAJJM300 Literárno-historická exkurzia
(Bc. štúdium, 6K)

YAJJM117 Kultúrno-historická exkurzia
(Mgr. štúdium, 3K)

Amsterdam, 3. – 7. 3. 2022
Dôležité info:
1. Cestu, ubytovanie a poistenie si zabezpečuje študent sám.
2. Odporúčame si kúpiť letenky z Viedne u EasyJet na 3. 3. (20:35) a návrat 7. 3. (17:55).
3. Exkurziu si ako voliteľný predmet môžu zapísať bakalári aj magistri (každá má trochu
iný názov), za 5 rokov štúdia môžete získať kredity max za 2 exkurzie.
4. Povinnú časť exkurzie tvoria návštevy historických miest, múzeí, literárnych pamiatok v
Dubline a okolí (napr. plavba po kanáloch, Múzeum V. van Gogha, Dam Square, Jordaan,
Koninklijk Paleis, Rijksmuseum, dom Anny Frankovej, pešia túra po pamätníkoch 2. svet. vojny,
jednodňový výlet do Leidnu a návšteva domov Pilgrim Fathers pred cestou do Ameriky, etc.). Z
povinnej časti exkurzie študenti vypracúvajú videofilm, za ktorý dostanú na konci semestra
kredity. Presný zoznam povinných aktivít bude v zadaní v Moodle kurze.

5. Po návrate z exkurzie výsledné videofilmy z exkurzie zverejníme na katedrovej FB stránke
a vyhlásime súťaž o najlepší film. Víťazi budú vyhlásení na konci semestra a získajú
mimoriadne štipendium.
6. Povinné časti exkurzie môžete absolvovať s vyučujúcim alebo samostatne.
7. Nepovinná časť exkurzie zahŕňa výlety do Rotterdamu /Haagu/tulipánové polia.
8. Prvý povinný zraz bude

4. 3. o 11:00 na Damraku pred Jumbo City

(Damrak 26, oproti tancujúcim domom).
9. Každý deň si určíme čas a miesto, kde sa všetci stretneme, aby mal vyučujúci každý deň
istotu, že ste v poriadku. Na týchto stretnutiach si dohodneme program na ďalší deň podľa počasia a preferencií skupiny. V prípade, že budete niekam meškať alebo sa
čokoľvek stane a nebudete môcť na zraz prísť, volajte vyučujúcemu alebo spolužiakom,
aby sme jeden o druhom vedeli. Sledujte priebežne aktualizované oznamy v Moodli a na
FB katedry.

Výsledky dotazníka z októbra 2022

V septembri 2022 (ZS 2022/23) budeme organizovať exkurziu do Edinburgu.

