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Projekt CJVProjekt CJV

� 2007 –2. fáze projektu (tvorba kurzu a 
odpilotování)odpilotování)

� dílčí projekt : e-learningový kurz pro � dílčí projekt : e-learningový kurz pro 
předmět Němčina pro právníky –předmět Němčina pro právníky –
pro studenty 2. semestru
platforma:Informační systém Masarykovy � platforma:Informační systém Masarykovy 
univerzity univerzity 



Cíle kurzuCíle kurzu

Tento kurz si klade za cíl: Tento kurz si klade za cíl: 
� podpora a doplnění prezenční formy � podpora a doplnění prezenční formy 

výuky na základě interaktivních cvičení, 
doplňkových materiálů a internetových doplňkových materiálů a internetových 
odkazů vztahujících se bezprostředně k 
právnické němčiněprávnické němčině

� podpora a rozšiřování jazykových � podpora a rozšiřování jazykových 
kompetencí v oblasti práva



Cíle kurzuCíle kurzu

� rozšiřování odborné právnické terminologie
� získávání odborných kompetencí z � získávání odborných kompetencí z 

německého právního systému (resp. německy 
mluvících zemí) z nejrůznějších  právních mluvících zemí) z nejrůznějších  právních 
odvětví

� porozumění vztahů a souvislostí v � porozumění vztahů a souvislostí v 
jednotlivých právních disciplínách
podpora interkultinterkultinterkultinterkulturních  kompetenompetenompetenompetencí→ � podpora interkultinterkultinterkultinterkulturních  kompetenompetenompetenompetencí→ 
zdokonalování  kompetencí komunikovat s zdokonalování  kompetencí komunikovat s 
právníky v německy mluvících zemích 



Cílová skupina kurzu

� studenti 2. semestru PrF- doplnění 
prezenční formy výuky,  popř. studenti Jazyka prezenční formy výuky,  popř. studenti Jazyka 
II

frekventanti CŽV� frekventanti CŽV



Struktura kurzu Struktura kurzu 

� interaktivní osnova s 10 moduly s odbornými 
tématy vztahujícími se bezprostředně k tématy vztahujícími se bezprostředně k 
prezenční formě výuky

složení jednotlivých modulů:� složení jednotlivých modulů:

� receptivní a produktivní cvičení výhradně s � receptivní a produktivní cvičení výhradně s 
odborným zaměřením

� doplňkové materiály (obrázky, schémata)� doplňkové materiály (obrázky, schémata)

� internetové odkazy � internetové odkazy 

� interaktivní  feedback



Přínos kurzu a možnosti využitíPřínos kurzu a možnosti využití

Možnosti využití kurzu: 
� využití je nezávislé na časových možnostech

jednotlivých studentů
� využití je nezávislé na časových možnostech

jednotlivých studentů
� příprava na zápočtové testy a postupovou zkoušku
� kurz se specifickým odborným zaměřením poskytuje v � kurz se specifickým odborným zaměřením poskytuje v 

rámci jediné interaktivní osnovy výuku celého  
semestru semestru 

� možnost procvičení libovolných částí jednotlivých 
modulů dle potřeb a zájmů každého studenta

� možnost opětovné práce s již vypracovanými 
odpovědníky

� doplňování a rozšiřování prezenčního studia v � doplňování a rozšiřování prezenčního studia v 
důsledku omezených časových možností



Interaktivní osnovy Interaktivní osnovy 

→představení samotného kurzu →představení samotného kurzu 


