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Čo sa počas štúdia naučíte...
Štúdium Vám umožní vybrať si buď francúzsky a špa-
nielsky, francúzsky a taliansky, alebo španielsky a  ta-
liansky jazyk. Študijný program aktuálne mapuje bez-
prostredné požiadavky pracovného trhu v európskom 
kontexte.
Od prvého po tretí ročník si prehĺbite vedomosti v ob-
lastiach lingvistiky a praktického jazyka, kultúry, lite-
ratúry a reálií Talianska, frankofónnych a hispanofón-
nych krajín. Najskôr absolvujete úvodné lingvistické 
a literárnovedné predmety, ale aj základy z ekonómie, 
sociológie, mediálnej komunikácie a  marketingovej 
propagácie v kultúre. Súčasťou študijného programu 
je aj slovenský jazyk a editorstvo. Disciplíny Európska 
únia a  jej inštitúcie,  geografia a  geopolitika formujú 
odborníka s  prehľadom o  dianí v EÚ. Počas celého 
štúdia si prehlbujete vedomosti z jazyka – morfológie, 
syntaxe, lexikológie so zreteľom na špecifické zvlášt-
nosti vo zvolenom románskom jazyku. V závere sa 
špecializujete a dotvárate si profil o poznatky a prak-
tické zručnosti v medziliterárnom a medzikultúrnom 
kontexte, dôležitý je komparatívny aspekt a  prekla-
dateľské zručnosti. Pripravujete na štátne záverečné 
skúšky a píšete bakalársku prácu.
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Život na katedre
Chcete bližšie spoznať život Francúzov Talianov a Španielov? 
Nemusíte vy tiahnuť zo Slovenska ani pätu. Stačí, ak sa zúčast-
níte Frankofónnych, Hispánskych dní, alebo Dní talianistiky, 
ktoré katedra každoročne uspora dúva v spolupráci s veľvysla-
nectvami a kultúrnymi inštitútmi a sú plné zaujímavých be-
sied. Máte umelecké sklony? Na vštívte Literárne kaviarne, Dni 
románskych jazykov,  zúčastnite sa na autorských čítaniach 
významných  literátov alebo výstavách umenia. Máte chuť 
na špecia lity francúzskej alebo španielskej kuchyne? V školskej 
jedálni síce slimáky, paella alebo žabie stehienka nepodávajú, 
ale príďte na Týž deň kulinárskych dobrôt a špeciality ochutná-
te priamo na katedre. Radi cestujete? Využite bohaté zahra-
ničné kontakty katedry a strávte semester na univerzitách 
v Štrasburgu, Liége, Lille, Metz, Madride, Seville, Ríme, Verone 
a ďalších. Staňte sa našimi študentmi a všetko zažijete už bu-
dúci rok na vlastnej koži. 

Čo s diplomom v rukách?

Absolvent študijného programu Románske jazyky v medzi-
kultúrnej komunikácii ovláda dva románske jazyky pri bežnej 
komunikácii v hovorenej ako aj písomnej podobe. Osvojil si 
všeobecnú kulturologickú kompetenciu a globálnu znalosť 
problematiky interkultúrneho komunikačného správania. 
Disponuje zároveň základnými teoretickým a metodologic-
kými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Naši absolven-
ti úspešne pôsobia na rôznych pozíciách v kultúrnych ustano-
vizniach mimovládnych organizácií, na postoch inštitúcií EÚ 
v Luxemburgu či Štrasburgu, sú na zodpovedných pozíciách 
nadnárodných firiem, kde zabezpečujú obchodnú komuniká-
ciu s trhmi na celom svete. Každý rok nás osloví niekoľko spo-
ločností s dopytom pre našich absolventov a väčšina z nich 
sa  zamestná už počas štúdia. Angličtina, ktorú ste si určite 
osvojili v doterajšom štúdiu  firmám nestačí!


