Dodatek k Podmínkám přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019: bakalářské a navazující magisterské studium – oborové
podmínky pro bakalářský obor Romistika
forma a typ studia: prezenční bakalářské
počet přijatých v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2016/2017: 22
počet přihlášených v minulém akademickém roce: 0; v akademickém roce 2016/2017: 27
předpokládaný počet přijímaných: 25
kombinovatelnost: jednooborové i dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského
studia
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze
přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)
popis přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut)
1) přehled o romské tematice a schopnost jednoduché jazykové analýzy (max. 25 b.)
2) esej na dané téma (max. 25 b.)
2. kolo – ústní část
1) znalost romské tematiky, zejména na základě četby (max. 25 b.)
2) motivace ke studiu romistiky (max. 25 b.)
Přijímací zkouška testuje základní obeznámenost s romskou tematikou na odborné i populárně naučné úrovni včetně romského
kulturně-společenského dění v ČR i zahraničí, znalost kulturněhistorického kontextu a schopnost samostatného analytického,
kritického myšlení. Hodnocena je také schopnost jazykové analýzy, aktivní znalost romštiny není předpokládána. Do hodnocení
se promítá také motivace ke studiu (rozsah a hloubka zájmu o téma, informovanost o náplni studia zvoleného oboru, zájem o
konkrétní oblasti studia – např. jazykové, historické, sociálně antropologické, a obecná představa o profesním uplatnění).
Seznam četby, který uchazeč u zkoušky odevzdá komisi, musí obsahovat texty uvedené jako povinné (viz seznam povinné
s doporučené literatury k přijímacím zkouškám).
další požadavky ke zkoušce:
seznam četby – odborná romistická literatura a romské memoráty dle jazykových schopností uchazeče (seznam se odevzdává
komisi u ústní části zkoušky); výběr četby dle seznamu povinné a doporučené literatury
přípravný kurz: nekoná se
další informace:
https://kses.ff.cuni.cz/cs/uchazec/bakalarske-studium/romistika/ (Katedra středoevropských studií, Seminář romistiky)
Informace o uplatnění absolventů:
Uplatnění absolventů bakalářského studia je široké, mimo jiné díky aktuálnosti tematiky a velmi silnému nedostatku
kvalifikovaných romistů. Bakaláři romistiky mohou nalézt uplatnění především ve státní správě, v neziskovém sektoru,
v humanitárních, lidskoprávních a charitativních organizacích na domácí i mezinárodní scéně, v romských i neromských médiích, v
nakladatelských redakcích, v překladatelských a tlumočnických činnostech.
Nadějní absolventi mohou pokračovat ve studiu romistiky v navazujícím magisterském studiu, které směřuje k dalšímu získávání
a prohlubování teoretických poznatků, popřípadě pokračovat v magisterském studiu na jiném příbuzném oboru (lingvistika,
sociální antropologie, historie, sociologie apod.). Jazykově dobře vybaveným absolventům je otevřena možnost M.A. studia
oboru Romani Studies, popřípadě jiného příbuzného oboru, i na některé ze zahraničních univerzit.
Termíny pro podávání přihlášek: od 15. 11. 2017 do 31. 3. 2018
Ve všem ostatním platí schválené Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019: bakalářské a navazující magisterské studium.

