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Rozširujúce štúdium 
Štúdium sa realizuje v súlade s § 8a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
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1. Súhrnné informácie

 

Stručná 
charakteristika 

Cieľom  štúdia je získať plnohodnotné vzdelanie umožňujúce 
vyučovať anglický jazyk a literatúru na základných a stredných 
školách. 
Štúdium sa realizuje v súlade s § 8a zákona č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Obsah štúdia Obsah štúdia je totožný s akreditovanými študijnými programami 
učiteľstva anglický jazyk a literatúra pre bakalársky a magisterský 
stupeň. 

Ukončenie 
štúdia 

Štúdium sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečnou skúškou. 
Študenti získavajú po absolvovaní rozširujúceho štúdia vysvedčenie. 

Garant doc. PhDr. Jana Harťanská, PhD. 
Priebeh štúdia Celková dĺžka štúdia je 4 semestre, t.j. 2 roky, spolu 240 kontaktných hodín 

a 120 hodín samoštúdia. Výučba sa realizuje v sobotu od 8.30 do 13.30; 10 
týždňov za semester po 6 kontaktných vyučovacích hodín (t.j. 60 
hodín/semester). 

Podmienky 
prijatia 

� ukončené vysokoškolské vzdelanie pedagogického zamerania 
� znalosť anglického jazyka na úrovni min. B1, ktorá sa overí na prvom 

stretnutí po zápise na štúdium 

Poplatok za 
štúdium 

� 650,- € / akademický rok 
� Poplatok je potrebné uhradiť v dvoch splátkach. Úhrada prvej splátky 

školného je podmienkou zapísania študenta na štúdium, resp. zápisu 
do ďalšieho roku štúdia. (Úhradu vykonať podľa pokynov študijného 
oddelenia pre externé formy štúdia.) 

Postup pri 
záujme o 
štúdium 

� vyplniť prihlášku (prihláška sa nachádza na webovej stránke 
www.ff.ukf.sk, sekcia Štúdium, Ďalšie vzdelávanie) 

� zaplatiť poplatok za prijímacie konanie vo výške 30 €  na  IBAN: 
SK5481800000007000073076; variabilný symbol 2002xxxxxx (kde 
xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez 
bodky a medzier – do poznámky vložiť, že ide o rozširujúce štúdium) 

� platba je možná výlučne bankovým prevodom 
� súčasťou prihlášky je: 

- štruktúrovaný životopis 
        -    notárom overená fotokópia vysokoškolského diplomu  

� prihlášku, životopis, overený diplom spolu s potvrdením 
o zaplatení poplatku za prijímacie konanie poslať na adresu:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Filozofická fakulta 
študijné oddelenie pre externé štúdium 
Štefánikova 67 
949 74 Nitra 

� prihlášku je potrebné poslať do 31. 5. 2019 
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ŠTUDIJNÝ PLÁN ROZŠIRUJÚCEHO ŠTÚDIA  
UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 

Disciplína 1. ročník 2. ročník

ZS
Počet hodín/ 
počet kreditov  
forma ukonč.

LS
Počet hodín/ 
počet kreditov 
forma ukonč.

ZS 
Počet hodín/ 
počet kreditov  
forma ukonč. 

LS
Počet hodín/ 
počet kreditov  
forma ukonč.

Dejiny, reálie a kultúra 
anglofónnych krajín 9/3 PH
Písomný prejav - akademické 
písanie 9/3 PH
Úvod do štúdia jazyka

9/3 PH

Fonetika 15/5 S 

Morfológia a lexikológia 
18/6 S

Syntax 
15/5 S

Súčasný anglický jazyk -
praktická štylistika 6/2 PH
Úvod do štúdia literatúry - 
analýza a interpretácia 
literárneho textu 

12/4 S 

Prehľad britskej literatúry 
18/6 S

Poviedková tvorba 
anglofónnych krajín 9/3 PH 

Prehľad americkej literatúry 
15/5 S

Postkoloniálna literatúra 
9/3 PH

Detská literatúra  
15/5 S

Úvod do metodiky 
vyučovania cudzích jazykov 15/5 S
Teória vyučovania 
jazykových prostriedkov 15/5 S
Teória vyučovania rečových 
zručností 15/5 S
Kreatívna práca s učebnicou 
anglického jazyka 15/5 PH
Techniky testovania 

15/5 PH
Seminár k záverečnej práci 
z metodiky 6/2 PH
Záverečná práca a jej 
obhajoba *20 kreditov

Záverečné skúšky / Anglický 
jazyk a literatúra 

*20 kreditov

Spolu:  
počet hodín / počet kreditov 60/20 60/20 60/20 60/60

 predmet predpokladá minimálne 60 hodín samoštúdia a samostatnej práce


