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OPATŘENÍ DĚKANA Č. 8/2009 
k zahájení výuky v akademickém roce 2009/2010 

na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 

č.j.: 11/0554/09 

 
1) Filozofická fakulta JU přesouvá od počátku akademického roku 2009/2010 výuku do nové 
budovy v areálu univerzitního kampusu ve Čtyřech Dvorech, Branišovská 31a  
(http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=48%C2%B058%2743.044%22N%2014%
C2%B026%2754.238%22E%20%20@sss=1@ssp=133061184_131961728_133155520_1320
54336@x=133107968@y=132006432@z=15).  
 
2) Zimní semestr akademického roku 2009/2010 začíná na Filozofické fakultě JU 1. října 
2009. 
 
3) Výuka studentů FF JU podle rozvrhu začíná 5. října 2009. 
 
4) Ve dnech 1. a 2. října 2009 se uskuteční v posluchárnách P1 a P2 Filozofické fakulty JU 
školení, při němž budou studenti seznámeni s provozem nové budovy a zásadami bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví, dle následujícího harmonogramu: 
 

Studenti 1. ročníku bakalářského studia 
Datum Začátek Místnost Studijní obor 
1. října 

2009 
9.00 

hodin 
Posluchárna 

P1 
Archeologie (ARL); Archivnictví (ARC); Historie (HIS); 
Dějiny umění (DU); Evropská teritoriální studia: ČR a 
německy mluvící země (ETSN); dvouoborové studium: HIS-
ARC, HIS-ARL, HIS-BOH; HIS-RFF, HIS-RFS 

1. října 
2009 

11.00 
hodin 

Posluchárna 
P1 

Bohemistika (BOH); Estetika (EST); Italský jazyk (IJ); 
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod 
(FJEMO); Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní 
obchod (SJEMO); dvouoborové studium: BOH-RFF, BOH-
RFS 

 
Studenti navazujícího magisterského, magisterského  

a 2. a vyšších ročníků bakalářského studia 
Datum Začátek Místnost Studijní obor 
2. října 

2009 
9.00 

hodin 
Posluchárna 

P1 a P2 
Archeologie (ARL); Archivnictví (ARC); Historie (HIS); 
Dějiny umění (DU); Estetika (EST); dvouoborové studium: 
HIS-ARC, HIS-ARL, HIS-BOH; HIS-RFF, HIS-RFS, HIS-
RFI; navazující magisterské studium: Archeologie (ARLn); 
Archivnictví (ARCn); Historie (HISn); magisterské studium 
Kulturní historie (KH) 

http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=48%C2%B058%2743.044%22N%2014%C2%B026%2754.238%22E%20%20@sss=1@ssp=133061184_131961728_133155520_132054336@x=133107968@y=132006432@z=15
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=48%C2%B058%2743.044%22N%2014%C2%B026%2754.238%22E%20%20@sss=1@ssp=133061184_131961728_133155520_132054336@x=133107968@y=132006432@z=15
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=48%C2%B058%2743.044%22N%2014%C2%B026%2754.238%22E%20%20@sss=1@ssp=133061184_131961728_133155520_132054336@x=133107968@y=132006432@z=15


2. října 
2009 

11.00 
hodin 

Posluchárna 
P1 a P2 

Bohemistika (BOH); Italský jazyk (IJ); Francouzský jazyk 
pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO); Španělský 
jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO); 
dvouoborové studium: BOH-RFF, BOH-RFI, BOH-RFS, 
RFF-RFI, RFF-RFS, RFI-RFS; navazující magisterské 
studium: Bohemistika (BOHn); Španělský jazyk (SJn); 
Francouzský jazyk (FJn) 

Účast na tomto školení je pro všechny studenty povinná! 
 
5) Před školením si studenti, kteří tak dosud neučinili, budou moci vyzvednout v prostoru 
před posluchárnami karty STUDENT, resp. ISIC. 
 
 
6) Studijní oddělení a Ekonomické oddělení je pro studenty otevřeno od 12. října 2009. 
 
 
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 21. září 2009. 
 
České Budějovice dne 21. září 2009     
 

PhDr. Pavel Král, Ph.D. 
děkan FF JU 
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