MONGOLISTIKA
tříletý bakalářský obor
s možností návazného magisterského i doktorského studia

CHCETE STUDOVAT ZAJÍMAVÝ A PROSPĚŠNÝ OBOR?
NA FF UK V PRAZE BUDE V AKADEMICKÉM ROCE 2012–2013 OTEVŘEN OBOR MONGOLISTIKA

 Téměř čtyřicetiletá tradice výuky mongolštiny a mongolistiky

 Přednášky o široké oblasti Centrální Asie a možnost osobní specializace
na další etnika a země Centrální Asie
 Volitelné kurzy dalších orientálních jazyků: mandžuština, ujgurština,
tibetština, čínština, šivejština aj.
 Možnost studia v zahraničí na základě mezivládních kulturních dohod,
projektové činnosti aj.
PROČ JE MONGOLISTIKA AKTUÁLNÍ?
1) Mongolsko se v posledním desetiletí opět stává pro Českou republiku významným
partnerem nejen v oblasti rozvojové spolupráce;
2) Mongolsko v současné době prochází obdobím, které přináší výhled na rychlý
ekonomický vzrůst, ale také ohrožení krajiny, přírodních ekosystémů, jedinečného
tradičního způsobu života a s tím také nebezpečí nárůstu sociálních problémů;
3) Kočovné pastevectví je unikátní způsob života ideálně vyhovující přírodním
podmínkám Mongolska a okolí a je jedinou cestou k trvalému udržení rovnováhy
v ekosystému této oblasti a inspirací pro zbytek světa.
4) Větší část mongolské národnosti žije na území mimo samostatné Mongolsko, kde se
v současnosti potýká s rostoucím a stále intenzivnějším asimilačním tlakem
většinového obyvatelstva a pod tlakem centrálně řízených ekonomických zájmů ztrácí
podmínky k udržení dosavadního způsobu života určujícího pro etnickou identitu.
Termín podání přihlášky: Do 29. 2. 2012
Kde se MONGOLISTIKA studuje: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav
jižní a centrální Asie, Seminář mongolistiky a tibetanistiky, Celetná 20, Praha 1, 116 38
Co potřebujete k přijímačkám: http://mongolistika.ff.cuni.cz/?page=studium
Potřebujete více informací? Napište nebo zavolejte nám, rádi se s Vámi sejdeme.
Budete vítáni i na našich pravidelných i mimořádných přednáškách domácích i hostujících
odborníků. Pravidelný rozvrh naleznete na našich stránkách:
http://mongolistika.ff.cuni.cz
Pro elektronický odběr pozvánek na mimořádné přednášky, akce a
aktuální informace knihovny mongolistiky se můžete přihlásit na
adrese ondrejsrba@gmail.com.
Kontakt:
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D., tel. 724203400,
e-mail: avanek2000@yahoo.com
Ondřej Srba, tel. 739783768 (do 15. února),
e-mail: ondrejsrba@gmail.com (trvale)
(ostatní pracovníci ÚJCA viz http://ujca.ff.cuni.cz/pracovnici.htm)
Osobní setkání na pracovišti domluvte prosím předem, vždy Vás rádi uvidíme.
Obecné informace o přijímacím řízení FF UK: http://www.ff.cuni.cz/FF-93.html

ELEKTRONICKÁ PREZENTACE STUDIA MONGOLISTIKY: http://tiny.cc/ek03m

