Nabídka volitelných nepovinných kurzů na letní semestr
Francouzština 2 (zkratka F2)
Kurz F2 je určen studentům začátečníkům, kteří ovládají základy francouzského jazyka.
Navazuje na Francouzštinu 1, kde se vyučovalo dle učebnice Echo 1, studenti však nemusí
mít zápočet z F1. Studenti mají zvládnuté první čtyři lekce této učebnice, tj. umějí se krátce
představit, tvořit otázky, o něco požádat, bavit se o svých zájmech, přijmout nebo odmítnout
něčí návrh, napsat pohled. Dále jim nedělají potíže číslovky, vyjádření času a data, záporu a
shody přídavných jmen. Z gramatiky rovněž znají přítomný čas, blízkou budoucnost i minulý
čas složený.

Italština 2 (zkratka I2)
Kurz I2 je určen studentům začátečníkům, kteří mají zápočet z I1, a také studentům, kteří
mají zvládnuté jednoduché základy italštiny a chtěli by se připojit v letním semestru. Tj. není
nutné absolvování I1 v zimního semestru. V předmětu I1 byly probrány lekce - Unita'
introduttiva, 1, 2 z učebnice Nuovo Progetto Italiano, Libro dello studente. Studenti se umějí
představit, pozdravit a odpovědět na pozdrav, zeptat se a dát informace, bavit se o volném
čase, přijmout a odmítnout pozvání, číslovky 1-1000, určit hodiny. Z gramatiky znají
podstatná a přídavná jména a jejich shody, určité a neurčité členy, přítomný čas sloves
pravidelných i nepravidelných, modální slovesa a základní předložky.

Introduction to Technical Writing (zkratka: 0TW)
0TW course is intended for students at lower B2 level and is focused on technical writing.
Introduction to Technical Writing will provide you with language suitable for writing in English
in technical contexts, both professional and elementary academic ones. The focus is on the
practice of primarily descriptive rhetorical functions used in technical writing and linguistic
features connected with their use. At the end of the course students will be able to write a
report. The course is accompanied by an e-learning resource.

Angličtina 2 (zkratka A2)
Kurz A2 je určen výhradně pro studenty 1.ročníku BS - začátečníky, kteří mají na základě
rozřazovacího kurzu začátek povinné výuky odložen na 2. ročník. Doporučuje se studentům,
kteří buď navštěvovali kurz A1 v zimním semestru, jeho absolvování však není nutné pro
zápis do kurzu A2. Výuka navazuje na Angličtinu 1, kde se vyučovalo podle English File
Elementary (lekce 1-5).

Angličtina – 2Z (zkratka 0A2)
Kurz 0A2 je určen studentům, kteří v předchozím studiu složili zkoušku 7AZ a chtějí dále
posílit individuální schopnost vyjadřování při komunikaci v anglickém jazyce na úrovni
upper-intermediate. Kurz obsahově navazuje na kurz Angličtina 1Z (0A1), jeho absolvování
však není podmínkou pro volbu kurzu 0A2.

Německý jazyk
V letním semestru jsou nabízeny tradiční kurzy obecného německého jazyka N2, N4, N6 a
kurz technické němčiny 0N2. Ve všech těchto kurzech se předpokládají znalosti
odpovídající kurzům ze zimního semestru (viz karty předmětů), studenti však nemusí mít
zápočet z předchozích kurzů.

Ruský jazyk (R2)
Kurz R2 je určen studentům začátečníkům, kteří ovládají základy ruského jazyka. Navazuje
na Ruštinu 1, kde se vyučovalo dle učebnice Ruština nejen pro samouky, LEDA (lekce 1-9).
Studenti nemusí mít zápočet z R1 pro zápis do R2.

