Ústav
cizích jazyků

KDO JSME
Ústav cizích jazyků zajišťuje komplexní, moderní
a prakticky zaměřenou výuku převážně pro budoucí učitele anglického a německého jazyka na
základních školách. Kromě toho zprostředkovává
také povinnou jazykovou průpravu v angličtině,
němčině či ruštině studentům všech nefilologických
oborů Pedagogické fakulty UP. Jazykové vzdělání,
které poskytujeme, je zaměřeno nejen na osvojování znalostí, ale především na budování efektivních
komunikačních a didaktických kompetencí v cizím
jazyce.
Ústav cizích jazyků je rozdělen na sekci anglického
jazyka a sekci německého a ruského jazyka. Výuku
odborných, praktických i didaktických předmětů
zajišťuje tým zkušených kmenových vyučujících,
jehož součástí jsou také rodilí mluvčí, ať už anglického, či německého jazyka, a zahraniční odborníci.
Propojení teoretické výuky s praxí tradičně zajišťují
externí lektoři z řad učitelů základních škol.
Na výuce, zejména anglického jazyka, se také podílejí zahraniční stážisté, kteří studentům mohou
zprostředkovat zkušenosti ze zahraničních univerzit. Veškerá výuka kmenových studentů je vedena

podle příslušného studijního programu v anglickém
nebo německém jazyce.
Všechny učebny Ústavu cizích jazyků PdF UP jsou
vybaveny moderní technikou, včetně interaktivní
tabule a dataprojektoru; využíváme také počítačovou
laboratoř s 16 počítačovými stanicemi. Sekce anglického jazyka disponuje navíc studovnou, ve které je
studentům zpřístupněna široká nabídka knih z oblasti
didaktiky a lingvistiky anglického jazyka, anglicky psané literatury a reálií a další studijní materiály.
JAKÉ PROGRAMY NABÍZÍME
Ústav cizích jazyků garantuje a realizuje následující
studijní programy v prezenční i kombinované formě:
Bakalářské studium
• anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
• německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Navazující magisterské studium
• učitelství anglického jazyka pro základní školy
• učitelství německého jazyka pro základní školy

Uvedené studijní programy lze studovat jako maior
(hlavní studijní program) nebo minor (vedlejší studijní program) v kombinaci s dalším studijním programem a jako completus (jeden samostatný studijní
program). Zatímco varianty maior a minor směřují
k přípravě budoucích učitelů anglického či německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, completus se v případě
anglického jazyka zaměřuje na přípravu učitelů jak
pro 1., tak 2. stupeň ZŠ, v případě německého jazyka
pak na vzdělávání budoucích lektorů jazykových
škol nebo učitelů němčiny ve firemní praxi.
V rámci celoživotního vzdělávání nabízí ústav
cizích jazyků tyto programy rozšiřujícího studia:
• anglický jazyk – učitelství pro ZŠ
• anglický jazyk – učitelství pro SŠ
• doplňující didaktické studium anglického jazyka
• německý jazyk pro 2. st. ZŠ
• německý jazyk – učitelství pro střední školy
• doplňující didaktické studium německého jazyka
Kromě programů k rozšíření kvalifikace nabízí
sekce anglického jazyka také např. letní anglický
kemp pro studenty středních škol, intenzivní kurzy pro studenty nefilologických oborů, přípravný

kurz k přijímacím zkouškám apod. Sekce se také
pravidelně vysokou měrou podílí na výuce v letní
škole anglického jazyka a středoevropské kultury
pro čínské studenty. Sekce německého a ruského
jazyka nabízí různé kurzy, např. na téma hra ve
výuce, překlad a tlumočení atd.
NAŠE AKTIVITY
Studium a stáže v zahraničí
Ústav cizích jazyků každoročně vysílá řadu svých
studentů na semestrální studium na některé
z více než 20 evropských univerzit, s nimiž spolupracuje v rámci programu Erasmus+. K nejpopulárnějším destinacím patří Velká Británie, Finsko,
Norsko a Lotyšsko, ale také Německo, Rakousko
a Švýcarsko. Kromě toho spolupracujeme s americkou University of Wyoming, kam pravidelně
vysíláme vybrané studenty na měsíční stáž.
Ročně k nám na studijní pobyt recipročně přijíždějí
přibližně dvě desítky zahraničních studentů,
a to nejen z Evropy, ale i ze zámoří.
Konference, přednášky, workshopy
Každoročně pořádáme studentskou konferenci
s mezinárodní účastí, během níž studenti z českých

a zahraničních univerzit (Velká Británie, Polsko,
Rakousko aj.) diskutují o svých výzkumných projektech. Ústav se také pravidelně podílí na organizaci
fakultního Mezinárodního týdne, v jehož průběhu
se naši studenti účastní přednášek a workshopů
zahraničních akademických pracovníků. Mnohé
přednášky a workshopy zahraničních hostů
se konají i v průběhu celého akademického roku.
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