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Akademický rok 2019/2020

Název Odborná praxe 2

Způsob zakončení Zápočet

Akreditováno/Kredity Ano, 3 Kred.

Forma zakončení Ústní

Rozsah hodin Cvičení 60 [HOD/SEM]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
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 průběhu 2. bloku studia student absolvuje krátkou praxi v japonské společnosti. Cílem praxe je umožnit studentům seznámit se s
reálnou situací v oborech, pracovním prostředím a s možnými budoucími zaměstnavateli a ověřit si získané teoretické znalosti a
praktické dovednosti.
Požadavky na studenta
Písemná zpráva - krátký popis aktivit, definice přínosů a možná návaznost na danou oblast, téma atd. v rámci studia.
Obsah
Náplň odborné praxe vychází z dohody s konkrétní japonskou společností.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Předmět je určen studentům 2. bloku bakalářského studia Japonštiny pro hospodářskou praxi.
Získané způsobilosti
Po absolvování odborné praxe je student obeznámen s pracovním prostředím japonské firmy a ověří si získané teoretické znalosti
a praktické dovednosti.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:

doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

Literatura
• Doporučená:

podklady od zaměstnavatele.
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Vyučovací metody
Nácvik pohybových a pracovních dovedností
Hodnotící metody
Systematické pozorování studenta
Předmět je zařazen do studijních programů:
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