Popis předmětu
Zkratka předmětu:
Název předmětu:
Akademický rok:

ASH/XLW2
Ukončení diplomové práce
2019/2020

Strana:
Tisknuto:

Pracoviště / Zkratka ASH / XLW2

1/2

15.11.2019 23:27

Akademický rok 2019/2020

Název Ukončení diplomové práce

Způsob zakončení Zápočet

Akreditováno/Kredity Ano, 15 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
V první části výuky jsou studenti seznámeni s metodickými a odbornými zásadami tvorby bakalářské diplomové práce. Další část
seminářů je založená na individuální spolupráci vedoucího a studentů v závislosti na konkrétním tématu práce.
Požadavky na studenta
Řádná účast studentů v diplomových seminářích zaručuje systematické řešení bakalářské diplomové práce, a proto jsou kredity z
těchto seminářů součástí celkového hodnocení bakalářské práce.
Další konkrétní požadavky si určuje každý vedoucí DP zvlášť.
Obsah
Konkrétní obsah semináře stanovuje vedoucí DP.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Seminář je určen studentům, kteří si zvolili vypracovat diplomovou práci na oboru ČÍNSKÁ FILOLOGIE.
Získané způsobilosti
Studenti jsou seznámeni s obecnými zásadami vypracování diplomové práce a průběžně pracují na vlastním zadaném tématu.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:

doc. Mgr. David Uher, PhD.

Literatura
• Doporučená:

Literatura doporučená vedoucím DP..
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Platné citační normy..

Vyučovací metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Hodnotící metody
Analýza výkonů studenta
Předmět je zařazen do studijních programů:
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