Voliteľné predmety

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

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

Dublin, 10. – 14. 3. 2022
Dôležité info:
1. Cestu, ubytovanie a poistenie si zabezpečuje študent sám.
2. Odporúčame si kúpiť letenky z BA Ryanairom na 10. 3. (11:10) a návrat 14. 3. (9:25).
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. Trinity College, Dublin Writers Museum, National Museum of
Ireland, National Gallery of Ireland, Dubliana, Kilmainham Gaol, EPIC Museum of Irish
Emmigration, 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 Limericku / Cliffs of Moher / Cork.
8. Prvý povinný zraz je

11. 3. o 11:00 pred O´Connell Monument

(na

začiatku O´Connell Street pri O´Connell Bridge).
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.

Praktické rady:
1. V marci býva v Dubline pomerne chladno a čakajte neustále mrholenie alebo dážď.
Kvôli vlhku od mora býva pocitovo chladnejšie než ukazuje teplomer. Prineste si teplé
nepremokavé oblečenie (aspoň igelitový pršiplášť do zásoby) a nehanbite sa pribaliť si
čiapky, šál a rukavice.
2. Na exkurzii budeme veľa chodiť – prineste si pevnú pohodlnú obuv – a najmä, ak chcete
ísť na útesy.
3. Ceny potravín v Írsku sú ako u nás, ak nakupujete v potravinách Centra, SuperValu
alebo Tesco. Pokojne sa prestravujete aj cez streetfood. Pivo a nápoje sú drahšie ako
u nás.
4. Z letiska do centra odporúčam ísť autobusmi Airlink alebo Aircoach podľa toho, kde
máte ubytovanie a kde ktorý autobus stojí. Na ich stránkach nájdete rozpisy ciest aj
harmonogramy. Lístky je dobré si kúpiť vopred online, ale pre istotu si lístky vytlačte.
Cesta z letiska do centra (O´Connell Street stojí cca. 9 EUR).
Výsledky októbrového dotazníka:

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

