Arabistika – přijímací řízení 2017
Arabistika – filologický obor = primární zaměření na
jazyk a literaturu arabského světa
dlouhá tradice oboru na FF UK – arabština se vyučuje
cca od poloviny 19. stol.
Arabistiku je možné studovat v ČR pouze na FF UK!
Pouze dvouoborové studium – uchazeč si musí zvolit
ještě další obor na FF UK (a musí na něj být také
přijat!)
r. 2015 – počet přihlášených/přijatých 74/15
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Lidé
Na oboru arabistika vyučují:
Jazyk a literatura: doc. František Ondráš
(vedoucí oboru)
Jazyk a lingvistika: doc. Petr Zemánek (Ústav
srovnávací jazykovědy), dr. Viktor Bielický
Historické předměty a islám: prof. Eduard
Gombár, dr. Pavel Ťupek, dr. Josef Ženka
externě přednášejí pracovníci OÚ AV ČR
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Přijímací řízení - bakalářské
dvouoborové studium
Častý dotaz uchazečů: Musím umět

arabsky, abych se mohl/-a hlásit na
arabistiku? Ne! Nepředpokládáme žádnou

vstupní znalost arabštiny!
S arabštinou začínáme od začátku, tj. od
nácviku arabského písma
V bakalářském studiu zaměření na moderní
spisovnou arabštinu
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Oliverius, J., Ondráš. F. Moderní
spisovná arabština – 1. a 2. díl
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Průběh ústní přijímací
zkoušky
1) seznam prostudované literatury a rozhovor
nad ním – odborná lit. + překlady beletrie
(max. 30 bodů)
2) obecný kulturní a historický přehled s
důrazem na problematiku arabsky mluvících zemí
(max. 50 bodů)
3) ověření znalosti dvou světových jazyků –
angličtina + podle volby němčina/
francouzština/ruština (četba a porozumění
snazšímu odbornému textu) (max. 10 + 10 bodů)
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Web, informace a kontakty
Oficiální stránka FF UK – závazné aktuální
informace o přijímacím řízení na FF obecně
http://www.ff.cuni.cz/ (také facebooková
stránka Mířím na FF UK)
Web Ústavu Blízkého východu a Afriky FF
UK – doplňkové informace k přijímačkám na
obor (doporučené seznamy literatury),
informace o studiu oborů, kontakty na
pedagogy atd. http://ubva.ff.cuni.cz/
Facebook ÚBVA FF UK – řada informací ze
života ústavu, kulturní akce apod.
https://www.facebook.com/BlizkyVychodAfrika
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