Důležité poznámky k rozvrhu LS 2016/17
BC. studium (APA11….)










Dějiny starověku (APA 110003 přednáška) – Výuka probíhá vždy v pondělí od 10.50 hodin, místnost č. 301/P, n. J.Palacha 2, P1
Dějiny starověku (APA 110003 cvičení) - Výuka probíhá vždy v pondělí od 17.30 hodin v místnosti č. 147/C.
Cvičení s archeologickým materiálem 1 (APA 110016) – Cvičení proběhlo v ZS na základně v Mělníce, dále (v případě nesplnění
docházky) dle domluvy s dr. Dobešem.
Informatika v archeologii (APA110018) – Výuka bude probíhat v čtyřhodinových blocích v učebně Logiky č.119/C, vždy ve čtvrtek
od 15.00 do 18.15 hod. Zahajuje 16.3. , dále pak pokračuje v termínech - 23. 3., 6. 4., 27. 4., 4. 5., 18. 5. 2017.
České dějiny středověku (APA110042) – Výuka vždy ve středu od 9.10 hod. v učebně č. 200/ P, nám. J. Palacha 2, Praha 1..
Paleolit a mezolit (APA110040) - Výuka bude probíhat v blocích a zahajuje 21.2.2017 (dále pak 14.3.a 4.4.2017). Ukončena bude
exkurzí v muzeu ANTROPOS v Brně - termín bude upřesněn.
Závěrečný seminář pro starší pravěk (APA110036) - Zahajuje v úterý 21.2. 2017 ve 13:00 až 14:30 hod. v knihovně ústavu.
Terénní praxe – budou probíhat v letních měsících, termíny budou upřesněny v průběhu LS.
Exkurze – budou probíhat v průběhu LS, termíny budou upřesněny.

NMgr. studium (APA55….)











Církevní archeologie (APA550015) – Zahájení a způsob výuky bude upřesněn později.
Cvičení s archeologickým materiálem 2 (APA550017) - Cvičení probíhá v blocích v učebně č. 211 a na základně v Mělníce,
zahájení výuky a další termíny budou vyučujícími upřesněny.
Sociální a kulturní antropologie 1 (APA 550018 přednáška i cvičení) – Přednáška a cvičení probíhají vždy ve středu od 10.50
hod. v místnosti č. 138/Celetná. Výuka zahajuje 1.3.2017.
Sociální a kulturní antropologie 2 (APA 550019 přednáška i cvičení) - Přednáška a cvičení probíhají vždy ve středu od 14.10 hod.
v místnosti č. 138/Celetná. Výuka zahajuje 1.3.2017.
Dějiny středověkého osídlení 1 (APA550021) - Výuka probíhá ve studovně Centra medievistických studií (CMS), Praha 1, Jilská 1
(1. patro vpravo), vždy ve středu od 9.00 hod. Výuka zahajuje 22.2.2017.
Diplomový seminář (APA550024) probíhá podle domluvy s vedoucím závěrečné práce, nebo v rámci odborných seminářů.
Diplomový seminář pro starší pravěk - zahajuje v úterý 21.2. 2017 od 13:00 do 14.35 hodin v Knihovně ústavu.
Odborná muzejní praxe (APA550026) probíhá individuálně. Zápis do vybraných muzeí u dr. Bláhové od března, termín podle
domluvy s příslušným muzeem.
České dějiny středověku (APA550039) – Výuka vždy ve středu od 9.10 hod. v učebně č. 200/ P, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.
Archeologie krajiny ((APA550010) – Pozor! Zapisují si a chodí na přednášky studenti prvního i druhého ročníku.

Nabídka - Volitelné přednášky (VP)



Technologie v pravěku a středověku z pohledu archeologie (APA550062) – vždy ve čtvrtek od 15:00 do 16:35 hod. v Knihovně
Gis v archeologii II (APA110058) - Výuka bude probíhat v blocích, termíny budou vyučujícími upřesněny později.

POZOR - posunuté zahájení výuky u vyučujících a některých dalších předmětů
BC i NMGR studia







Archeologie a veřejnost (APA550009) – Zahajuje 27.2.2017.
Informatika v archeologii (APA110018) - Zahajuje 16.3. 2017.
Veškerá výuka prof. Klápště (vyjma APA550021), dr. Klíra a dr. Štefana zahajuje až v týdnu od 27. února 2017.
Veškerá výuka doc. Soukupa zahajuje až v týdnu od 27. února 2017.
Veškerá výuka dr. Dobeše zahajuje až v týdnu od 27. února 2017.
Veškerá výuka mgr. Chmely (semináře pro starší pravěk a Kontakty pravěkých civilizací) zahajuje až 28. února 2017.

