
Podmínky přijímacího řízení na FF UK  
pro akademický rok 2013/2014 

- pro dodatečně vypsané navazující magisterské studium oboru 
Arabistika 

 
Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 

 

1. Základní informace, termíny  

 

• Informace: prijimacky@ff.cuni.cz 

• Termín podání přihlášek: 16. 8. 2013 

• Termíny konání přijímacích zkoušek: 

 
oborová přijímací zkouška: 11. 9. 2013 
náhradní termín přijímací zkoušky: 18. 9. 2013 
 

• Administrativní poplatek: 

560,- Kč za jednu přihlášku pro studijní obory jednooborové  
 
Údaje pro platbu: 
Banka: Komerční banka Praha 1 
Účet: 85631011/0100 
Konstantní symbol: 0308 
Variabilní symbol: 820001 
Specifický symbol: uvádí se pouze u elektronicky podané přihlášky, SS je informačním 
systémem vygenerované číslo (šestimístný kód); u přihlášky na formuláři SEVT se 
nevyplňuje 
SWIFT: KOMB CZ PP 
IBAN: CZ9601000000000085631011 
 
Platbu je možno provést složenkou, převodem na účet, vkladem v bance na účet či 
v hotovosti v pokladně FF UK. 
 
Adresa majitele účtu: 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 

 
 

Přijímací řízení tohoto dodatečně vypsaného oboru se v ostatních bodech řídí pravidly 
uvedenými v Podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014: 
http://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-podminky_prij_rizeni_FF_UK_FINAL.pdf 

 

 
 
 



Magisterské navazující studium 

Použité zkratky a vysvětlivky: MPP – maximální počet přijatých, U/P – přihlášeno/přijato v ak. 
roce 2012/2013, N - obor nebyl v ak. roce 2012/2013 vypsán 

 

• ARABISTIKA 

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské 
MPP: 30, U/P: N 
kombinovatelnost: pouze jednooborové studium, nelze kombinovat s jiným oborem 

Profil absolventa: 
Absolvent navazujícího magisterského studia arabistiky je vybaven zevrubnou znalostí 
arabského jazyka (moderní spisovná arabština, egyptský dialekt) a je seznámen s tématy 
synchronního i diachronního výzkumu arabského jazyka včetně jeho dialektů, má přehled o 
vývoji forem a žánrů arabské literatury a má obecnou znalost historie a kultury arabského 
světa s přesahem do širší oblasti Blízkého východu. Absolvent je též schopen komunikace 
v dalším jazyce Blízkého východu (turečtina nebo perština) a je připraven na dráhu 
akademickou, překladatelskou i na práci v kulturních, vzdělávacích a státních institucích a ve 
sdělovacích prostředcích. 

přijímací zkouška: jednokolová (ústní) 

předměty/oblasti přijímací zkoušky:  
1) motivace ke studiu s výhledem k potencionálnímu tématu diplomové práce 
2) prokázání znalosti moderní spisovné arabštiny (úroveň B2 SERR) 
3) prokázání znalostí z oblasti historického, kulturního a literárního vývoje arabského   
    světa na úrovni absolventa bakalářského studia oboru arabistika 
4) ověření aktivní znalosti dvou světových jazyků 

další požadavky: předložení seznamu prostudované literatury k tématu historie, kultury a 
literatury arabského světa (včetně překladů z krásné literatury).   

možnost prominutí přijímací zkoušky: nelze 
 


