
FILOZOFICKÁ 
FAKULTA
UNIVERZITA 
KONŠTANTÍNA 
FILOZOFA 
V NITRE

RUSKÝ JAZYK  
A LITERATÚRA – 
UČITEĽSTVO

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...
O prístupoch etického riadenia firiem a o etike v podni-
kateľskom prostredí ako takom sa dozviete v disciplíne 
etické aspekty riadenia firmy. Čo znamenajú pojmy au-
dit a kódex, ako realizovať audit i aké sú etické princípy 
v  organizáciách a  podnikaní sa dozviete v  predmete 
etický a  sociálny audit. Prakticky riešiť etické dilemy 
v  pracovných vzťahoch sa naučíte na hodinách etické 
dilemy v  pracovných vzťahoch a  o  dôležitosti organi-
začnej kultúry podniku pre jeho ďalšie prosperovanie 
sa dozviete v  disciplíne organizačná kultúra podniku. 
Do etickej dimenzie ekonomiky, princípov fungovania 
trhu práce, do nezamestnanosti ako ekonomického 
i  morálneho problému a  do spôsobov jeho riešenia 
preniknete v disciplíne trh práce a nezamestnanosť.

Život na katedre
Máte ambíciu preniknúť do študovanej problematiky 
hlbšie? Je to celkom jednoduché. Stačí, ak sa niekto-
rému čiastkovému problému budete intenzívnejšie 
venovať a  výsledky svojej práce odprezentujete na 
odborných seminároch alebo vedeckých konferen-
ciách, ktoré naša katedra pravidelne organizuje. 
Chcete sa pozrieť, ako sa s  problémami etiky a  mo-
rálky vysporiadavajú v  zahraničí? Využite kontakty 
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katedry s vybranými univerzitnými pracoviskami vo 
svete a absolvujte výmenný študijný pobyt v Poľsku, 
Českej republike, v  Škótsku alebo Kanade. Veríme, 
že v  radoch našich externých študentov bude vaše 
meno figurovať už v budúcom akademickom roku!

Čo s diplomom v rukách?
Ako profesionálny etik nájdete uplatnenie v  malých 
a  stredných podnikoch verejného i  súkromného sek-
tora. Ako odborník na formovanie firemnej kultúry, 
etickej stratégie organizácie a motivácie práce vás radi 
privítajú v riadiacich tímoch rôznych typov organizácií 
a firiem.


