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Čo sa počas štúdia naučíte...
Neovládate ruský jazyk? Nevadí! Tím skúsených učiteľov 
a lektorov vás povedie od prvých písmen azbuky až 
po plynulú komunikáciu v ruskom jazyku. Osvojíte si 
širokú slovnú zásobu a gramatické učivo. Zasvätíme vás 
do bohatstva ruskej klasickej i modernej literatúry i do 
dejín a kultúry Ruska. Ak budete chcieť, nahliadnete 
aj do špecifických rečových zručností a naučíte sa 
prekladať a tlmočiť. Dáme vám do rúk účinné metódy 
a stratégie, pomocou ktorých budete vedieť odovzdať 
získané vedomosti aj vašim budúcim študentom. 
Katedra má pre vás pripravenú hodnotnú a ľahko 
dostupnú študijnú literatúru.

Život na katedre
Chcete na vlastné oči vidieť krásy ruskej architektúry, 
spoznať divadelné umenie, navštíviť Treťjakovskú ga-
lériu, alebo sa len tak poprechádzať po Moskve? Nie je 
nič ľahšie! Letenka do Moskvy čaká na každého z vás. 
Na niekoľkomesačnom (min. 3 mesiace) študijnom 
pobyte sa nielen veľa naučíte, ale vrátite sa bohatší 
o  nezabudnuteľné zážitky. Chcete spoznať krásu rus-
kých ľudových piesní alebo šansónov či protestsongov? 
Príďte a  zaspievajte si s  nami! Radi by ste sa zdoko-
nalili v  ruskom jazyku inde ako v  školských laviciach? 
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Čo sa počas štúdia naučíte...
V jazykovedných disciplínach si zdokonalíte výslov-
nosť, prehĺbite znalosti gramatiky, rozšírite slovnú 
zásobu, získate istotu v ústnom i písomnom vyjadro-
vaní, naučíte sa rozlišovať jazykové variety angličtiny 
a osvojíte si aj hovorové formy jazyka. V literárnoved-
ných predmetoch zistíte, akými vývojovými štádiami 
prešla britská a americká literatúra, objavíte tematické 
bohatstvo súčasnej poviedkovej tvorby anglofónnych 
krajín, naučíte sa analyzovať, interpretovať a kriticky 
zhodnotiť klasické aj moderné literárne diela. Dozvie-
te sa všetko i o dejinách a kultúre anglofónnych krajín. 
Preniknete aj do základov prekladania a tlmočenia, zís-
kate prehľad o metódach a formách cudzojazyčnej vý-
učby, aby ste svoje jazykové znalosti vedeli sprostred-
kovať i vašim budúcim žiakom.

Život na katedre
Vaše štúdium môžete obohatiť autentickými zážitkami 
a skúsenosťami zo semestrálneho pobytu na niektorej 
z našich partnerských univerzít v anglicky hovoriacich 
krajinách. Určite si však prídete na svoje aj na katedro-
vých podujatiach. Neznášate nudu? Ani my! Sychravé 
novembrové dni si spríjemníte účasťou na prednáško-
vých a diskusných fórach s anglicky hovoriacimi umel-
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cami a hercami z celého sveta. Ak sa jar neobjaví ani 
v marci, siahnite po dobrej knihe v rámci akcie Číta celá 
fakulta – učitelia a študenti sa v tomto projekte delia 
o svoje zážitky s obľúbenými knihami a súčasťou akcie 
sú aj diskusie na sociálnych sieťach. Láka vás umenie 
či dokonca divadelné dosky? Staňte sa spoluorgani-
zátorom študentského divadelného festivalu v anglic-
kom jazyku, ktorý pripravujeme každoročne v letnom 
semestri. Katedra organizuje i celý rad odborných 
podujatí – seminárov, workshopov, študentských kon-
ferencií, na ktorých spojíte príjemné s užitočným. Tak 
neváhajte! V septembri sa na vás tešíme!

Čo s diplomom v rukách?
Ako kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka vás pri-
vítajú na všetkých typoch základných a stredných škôl, 
alebo v iných vzdelávacích inštitúciách. Uplatníte sa 
aj ako pracovníci centier zaoberajúcich sa výskumom 
anglického jazyka a anglofónnej literatúry, ako odbor-
ní pracovníci v rôznych kultúrno-spoločenských inšti-
túcií, lektori vo vydavateľstvách, redaktori kultúrnych 
redakcií v rozhlase a televízii, ale i ako prekladatelia 
a tlmočníci.
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