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RUSKÉ CENTRUM NABÍZÍ KURZY PRO STUDENTY I VEŘEJNOST 
 
Plzeň, 12. 2. 2014 – Zdokonalit si komunikativní dovednosti v ruském jazyce umožní nové 
kurzy, které pro zájemce vypsalo Ruské centrum při Ústavu jazykové přípravy Západočeské 
univerzity v Plzni. Kurzy jsou určené studentům, vědeckým pracovníkům, učitelům i široké 
veřejnosti a budou probíhat po celý letošní rok v prostorách Ruského centra v areálu ZČU 
v Plzni na Borech. 
 
Zatímco v loňském akademickém roce evidoval Ústav jazykové přípravy ZČU 352 zájemců  
o studium ruštiny, letos je jich už 395. „Naším cílem je vyjít vstříc stoupajícímu zájmu 

veřejnosti o studium ruského jazyka,“ vysvětlila vedoucí Ruského centra Vlasta Klausová.  
„I přes nepříznivou demografii zaznamenáváme nárůst. V Ruském centru pořádáme také 

doprovodné akce – semináře pro učitele, filmový klub, setkání českých a ruských studentů 

nebo různé besedy,“ doplnila Klausová. 
 
Kurzy na rozvoj komunikativních dovedností jsou určené především studentům  
a doktorandům ZČU, kteří se chtějí v Rusku účastnit studijní stáže nebo vědecké činnosti. 
Přihlásit se ale mohou i zájemci z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem o zdokonalení svých 
znalostí ruštiny. Kurz v rozsahu čtyř hodin týdně je zaměřen především na zlepšení návyků 
ústní konverzace a poslechu. Účastníci budou diskutovat na rozličná témata: cestování, 
kultura, umění, životní prostředí, ruské tradice a zvyky apod.  
 
Další kurzy jsou zaměřené na zvyšování kvalifikace pro učitele ruského jazyka. Přihlásit se do 
nich mohou učitelé ruštiny základních a středních škol z Plzeňského kraje a blízkých regionů, 
ale i studenti posledních ročníků pedagogických fakult. Lekce budou probíhat jednou 
měsíčně a jejich obsahem bude metodika vyučování ruského jazyka, ruské reálie, literatura, 
historie apod.  
 
Oba typy nových kurzů jsou financovány z grantu Fondu Russkij Mir z Moskvy. Podrobné 
informace najdou zájemci na stránkách Ruského centra – www.ruskecentrum.zcu.cz/cs-
projekty.php  
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