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AKTUÁLNĚ vyučované etnomuzikologické kurzy         
(letní semestr ak. roku 2015/2016)

YBAKA11ZI  Mimoevropské hudební kultury (Jurková)
YMA298 Úvod do hudební antropologie (Jurková)

YBA122  Hudba Romů (Jurková)
YBA149  Úvod do hudební analýzy a transkripce v etnomuzikologii (Skořepová)
YBA191 Music as Representation of Minorities (Skořepová)
YBAKA15LI  Západní umělecká hudba (Skořepová)
YBA167  Introduction to musics of the world (Verbuč)
YBA201  Music Anthropology: Fieldwork and Ethnography Seminar (Verbuč)
YBA 194 History of Jazz (Verbuč)
YMA356 Ethnomusicology of Western Art Music (Verbuč)
Nabídka nejčastějších etnomuzikologických kurzů na bakalářském stupni (SHV)

Termíny vypisování kurzů sledujte v SIS, kde rovněž najdete podrobnější specifikace kurzů, rozvrhy přednášek a
podmínky atestace. V závorce je jméno vyučujícího.
Celosemestrální kurzy
YBA 046 Mimoevropské hudební kultury II. (ZJ)

YBA108  Orální hudební kultury Evropy (ZJ)
YBA149  Úvod do hudební analýzy a transkripce v etnomuzikologii (ZS)
YBA163  Úvod do hudební teorie (ZS)
YBA165  Music and youth cultures (DV)
YBA166  History of rock music (DV)
YBA167  Introduction to musics of the world (DV)
YBA173  Hudba židovských menšin (VS)
YBA175  Music, culture, and technology (DV)
YBA191 Music as Representation of Minorities (ZS)
YBA 194 History of Jazz (DV)
YBA201  Music anthropology: fieldwork and ethnography seminar (DV)
YBACA01ZI  Hudebně-antropologický seminář (ZS)
YBAKA11ZI  Mimoevropské hudební kultury, I. (ZJ)
YBAKA15LI  Západní umělecká hudba (ZS)
YMA 298 Úvod do hudební antropologie (ZJ)
YMA 334 Úvod do hudební antropologie – Privatissimo (ZJ)
YMA337 Music and place/space: music venues, geographies, and social spaces (DV)
YMA356 Ethnomusicology of Western art music (DV)
Pravidelné blokové kurzy
Musics of the Roma in Central Europe
Jewish cultures through their musics
Music and youth cultures (June, 2016)
Contemporary issues in ethnomusicology (June 2016)
Ethnomusicological method from the ground up – methodology as cunstruct (June 2016)
Music in socialism and postsocialism (June, 2017)

International Summer School of "Romani Music" (YBA 159)

Více o letních školách v LS akademického roku 2015/2016   http://fhs.cuni.cz/FHSENG-674.html .
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Pro nabídku mimořádně vypisovaných blokových kurzů je třeba sledovat informace v SIS před zápisy pro konkrétní
semestr.


